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 بقلم د.علي دياب

 
توقف الباحثون ملياً عند احلضارة العربية األندلسيية  ووايا حضيارة فةلعية عية بحليية احلضيارا   

الةحلليديية األيييلة لةليل اليدلر اليه  العيا العيرش   الع ير فكانت مزجياً مية الثحلافية العربيية ثالثحلافية 
األاري للحلرن األثل اذلجري  ثبداية الع ير األثل للحليرن الثيامة ادلييف ي فيامةزا العياعون العيرش ثمية 

جل اعيييا   ايييع مععيييا  لسيييكان األييييليه  ثويييان مع، عيييا مييية ادلسيييي يه  ثبعضيييعا ينة ييي     ا
اجر   ليعيييا مييية ادلذيييرش منييي   ييينه آلويلييية  ثبعضيييعا ا اييير ينة ييي     أن هييياإليبرييييية اليييه  يييب  ذليييا 

اجمل وعا  الكلةية اله جيات  مية أثرث    إلفيافة    الرثميان ثالحليوض ثبعيع اجل اعيا  األثرثبيية 
 ذ ويييانوا جيلبيييون مييية بحلييياة أثرثبيييية عيييدة  ثاايييية مييية  ؛ال ييي الية ادلعرثفييية  لنورميييانيه  ة ال يييحلالبة

ية  ثيحلوم جتار الرقي  مة اجلرمان ثغريها ببييععا للعيرش     يبانيا  ثقيد اضيء هي  ت ادلناآل  السفف
أي ال ييييحلالبة لن،ييييام ايييياي ميييية اللبييييية يحلييييوم علييييس تعلنييييا اللذيييية العربييييية ثالعرث ييييية ميييية قبييييع الدثليييية 
األندلسييية  الييه رعييةعا ثألييرفت علييس تن يياةعا  ثييي ور ادل راييون أنييم  عيير ذليي   العايية في ييا بعييد  ثر 

 ا  ثوان احلكا الربض  األثل عام  ةة بعد ادلاة الثانية للعجرة أثل مة أوثر ا ةع اذلا.مع
رل وعييييا  وثييييرية ميييية هيييي  ت  تثن،ييييراً ألن العييييرش وييييانوا يب ييييرثن بييييدينعا اجلديييييد  فحلييييد  اليييي

السييكان     أن  ايييوذلا الييدية اجلدييييد أي اليييدية اإل ييفم     يييي      الحلضيييات علييس  حليييافةعا اليييه 
ليعا  ث  يكة تحلبلعا لليدية اجلدييد بسيوية ثاحيدة  ثبعضيعا رفيع اليدية وليياً  ثلكية بذيع ن أثا ع

الن،ر عة ه   ادلواقف ادلةباينة  فحلد أت رثا  لدية اجلديد  ثو لل أت ر العرش بثحلافة هي   اجل اعيا  
ه تلييييل ادلخةلعيييية  ثنةيجيييية هيييي ا ا حةكيييياا الثحلييييا  بييييه الثحلافيييية اجلديييييدة الدااليييية    األنييييدل   ثبيييي

ادلحلي يييية  ثمييييا اييييا عيييية هيييي ا ا اييييةفض أيضيييياً ث  ييييي ا زثاا العييييرش  إل ييييبانيا   مييييا عيييير    ييييا 
ادلولييدية  ثأيييبال هيي  ت ي ييكلون مع،ييا  ييكان األنييدل   ثاألميير الؤبيعيي  أن يكةسيي  هيي  ت ميية 



 يف احلضارة العربية األندلسية

6 

 

للذييية أمعييا ا اإل ييبانيا  اللذييية ثبعييع أكيياض السيييلوا  ثهيي ا مييا أ      از ثاا اللذييية   ذ انة يير  ا
الرثمانسية    جان  العربية  ثه ا ي ري    قيوة الة يازا الثحليا  بيه العيرش ثاإل يبان  و يا  عير   

ثقيد بحلي  هي  ت عليس  لنيةعا ادلسيي ية    أايا ا يةعربوا   اجملة ء األندلس  أيضاً ما مسنوا  دلسيةعربه
عييوا  لييلاع العييرة لدرجيية أن نسيي     لذييةعا ثعييا ا ا ثتحلاليييدها  ث ييجع ادل رناييون أن هيي  ت قييد أثل

ميينعا لذةييم األيييلية  ثبييدأ رجييال الييدية ي ييعرثن اؤييورة الثحلافيية العربييية   ذ أيييب ت لذيية العلييا  وثييريٌ 
    (Alvaro Cordobes)ايييري مثيييال عليييس ذليييل ميييا يبدييييم أحيييد الحلساث ييية ثامسيييم  ثلعيييع  ثاحلضيييارة  

ع،ييا أبنييات بلييد     العربييية  ثيعييرش عيية أ ييعم العييارث الحلييرآل  ميية نوفييم ميية انة ييار العربييية  ثعييول م
أن ادلوهييوبه ميية ال ييبان اإل ييبان    يعرفييون اليييوم    لذيية العييرش ثو ايفييا  ثأاييا يعخييرثن   وييع  ميية

أي –هيي   ا  اش ححليحليية جييديرة  إلعجيياش  ث نييل ثاجييد ميينعا عييد اً ع،ي يياً جييييدثاا  أبنمكييان  
ال ييعر العييرة  ثمنييم مييا يعييوب لييعر العييرش أنعسييعا فنيياً   أ ييلوش من يي   بييع هييا ين، ييون  -العربييية

ثمجاً   فع   ال كو  ال اراة مة الحل  ألعارث  تنىبت أن الفتينية   تكة عوي ليااً جيي ش انةبيا  
أن جتيي ش انةبييا  العييرش العيياعه  لحلييد قييام ادلسييةعربون بييدثر هييام   ع لييية  ذليياأبنييات الييبف   فكيييف 

   اث  ذةيييييه العربيييييية ثالفتينيييييية  فنحلليييييوا    العربيييييية عليييييس  يييييبيع ادلثيييييال  ميييييزامريالنحليييييع ثاللمجييييية بيييييه الل
ثاألانجييييع األربعييية  ثتوجيييد ث يحلييية حيييية ت يييونر ميييد  تذلذيييع العربيييية فييييعا ثهييي   ادلخؤوآلييية ادل يييعورة 
احملعو ة   ادلكةبة األهلية مبدريد  ثت ة ع علس ترمجة الحلانون ادلحلدس    العربيية  ثقيد حررهيا الحلي  

ثقد مسنس نعسيم فيعيا بنجسيي   ثويان لل سيةعربه أيضياً  ثر  حليا  معيا مية  (Vicencio)فيسينسيو 
افل يف ا ثرحف ا الدائ ة به لؤري   بانيا  حيامله مععيا    ال يؤر ال ي اه منعيا الثحلافية 

ثاإل ييبانية العربييية اإل ييفمية  هيي ا ثقييد  عيير   ييفع فاييا   وييان ذلييا  ثر   مييزا الثحلييافةه العربييية 
ثرمبييا عيية غييري ق ييد  فالعايية األث  هيي   ادلييدجنون ثهييا العييرش اليي ية وييانوا يعي ييون مييء اإل ييبان ث  
تدجينعا علس الرغا مة أاا  لوا علس  ينعا ثمة سكه بثحلافةعا العربيية  ثقيد أ يعا هي  ت   نحليع  

يعا  ثالعاييية الثانيييية  هييي  مييية الةحلالييييد ثاألفكيييار    اإل يييبان الييي ية ويييانوا يعي يييون بيييه  عيييران وثيييري
اإل بان ال ية أ ل وا ثادلسل ون ال ية عولوا    ادلسيي ية  ثويان لكيع منع يا أ ير    ا اير. ثالعاية 
الثالثيية  تضييا أعييدا اً وبييرية مسيييت  جل اعييا  اذلام ييية ثهيي  الييه تعيييا علييس احلييدث  بييه اجملة عييا  

ا  مةباينيييية  مسيييية دة ميييية  حلافييييا  تلييييل ذا  الثحلافييييا  الوافيييي ة  ثتة يييييز هيييي   اجل اعييييا  بثحلافيييي
اجملة عييييا  الييييه تعيييييا علييييس أآلرافعييييا  أي علييييس احلييييدث  العايييييلة بييييه الدثليييية العربييييية بداييييية ثميييية ة 

 الدثيف  العربية ثالدثل اإل بانية اجملاثرة.
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ما أر ان مة ذور ما  ب  أن تعد  اجل اعا  اله تكون منعا اجملة يء األندلسي  ثتنيوة األييول 
ة ثا جة اعية  ي،عر مد  تباية العناير ادلكونة للثحلافة بع لل ضيارة العربيية األندلسيية. فعي ا الثحلافي

الةنوة ثالةعيد  ليكع م يدر قيوة ثع ي  ذلي   احلضيارة   ذ أ يع ت ويع مجاعية   بنيات هي   احلضيارة 
أل ش ميييية اييييفل نحلييييع الييييلاع الثحلييييا  العييييرة ميييية العربييييية    الفتينييييية ثالعكيييي   ثوةيييي  الةيييياري  ثا

أبمسيييات األندلسييييه الييي ية أ يييع وا   ادلييييا ية العل يييية وافييية  ث ييياعدها عليييس ذليييل  مييي  ثالعلسيييعة 
رحف يييا بيييه األنيييدل  ثييييال  فريحلييييا ثمييية ة ادل يييرب العيييرة  ثوييي لل بيييه األنيييدل  ثبحليييية اليييدثل 

تعةحلير    األييالة   األثربية  ثه ا يةض ة ر اً عليس الي ية يةنياثلون احلضيارة العربيية األندلسيية   أايا
ثأايييا رلييير  ييييورة لل ضيييارة العربيييية   ادل يييرب.  ليييل أن لل  يييرب العيييرة أ يييية وييي     احلضيييارة 
العربييية األندلسييية ث  ييي ا   الحلييرثن األث   ثلكيية في ييا بعييد أفيي ت هيي   احلضييارة مة يييزة  ث عيير 

  ثوي لل   العلسيعة ثغريهيا مية فيعا ا  ةحلفل ثالةجديد ثاإلبداة   وثيري مية فنيون ال يعر ثالزجيع
 فرثش ادلعرفة.

مييانو  قولييم هنييا   ن الةعييد  ثالةنييوة اليي ي  يييز بييم اجملة ييء األندلسيي   ثاليي ي لييكع م ييدر قييوة 
ثع ييي  ذلييي   احلضيييارة  فكيييان ع يييع    نيييال  عواميييع الضيييعف ثاذل الييية اليييه أ      ميييا أ    لييييم 

ها  فالةبياية بيه هي   اجل اعية أث تليل ثعيدم انيدماجعا  لنسبة    احلضارة العربية األندلسية ثتيدهور 
ض بعضيعا   تييار العي  ا  ثحدة قومية  ت ثش فيعا العوارب السيفلية ثالعرقيية ثغريهيا  أ      ا ير 

ثال يييراعا   ث  يييي ا   ع ييير مليييوا الؤوائيييف الييي ي عثيييع أزهيييس الع يييور العربيييية األندلسيييية  عليييس 
أييييابم  ث ليييل   أن اجل اعيييا  اذلام يييية  أ    ثراً  ييييلبياً  اليييرغا مييية الةعكيييل السيا ييي  اليييي ي

ثذلل ألايا   تكية ت يعر  ليو ت لعريي  معيه  ث كيا وانيت تذيري ث تا يا تبعياً لل،يرث  ادلةذيرية  ثهي ا 
يعيييي  أن اجملة ييييء األندلسيييي  وييييان ع ييييع   بنائييييم عوامييييع الضييييعف  ثهيييي ا يعييييو     آلبيعيييية ا نعةييييا  

العةال العرة ل ندل   في ا لو قاران   لذيزث األثرثة ألمريكيا   ايال  الحليرن  ثالةسامال اله رافحلت
اخلييييام  ع يييير ادليييييف ي  ثويييييف   فييييرق اللذيييية ثالييييدية ث  الحلضييييات علييييس ا ايييير  ثت ييييعيةم ثبكييييع 
ثح ية بعيداً عة أي م اعر  نسانية  ث  ذلل يوينف ه   احلالة العيا  تزيعييان تيو ثرث    وةابيم 

ريكييا ثمسيألة ا ايير    أن عييام ا نيه ثتسييعه ثأربع ايية ثأليف  وييان عييام الحلضيات علييس ا ايير فيةال أم
يييف  ثلكنعيييا بيييف  مأهولييية ب يييعبعا األيييييع ثليييم  ريييي  تضيييرش  كة ال

ت
يييعة و يييا ييييزعا ادل تَكة  

  اليييبف  ادل
  ثذلييل جي ثر    أع يياب الةياري   ثويي لل   هي ا العييا    الحلضيات علييس ا نعةيا  ثالةعد ييية   أثرث 

بسييييحلوض غرانآليييية وايييير ادل اليييييل العربييييية   األنييييدل . ث  اخلةيييييام نحلييييول   ن ادلكةبييييا  تضيييييا و   
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اجمللدا  اله تة دع عية احلضيارة العربيية األندلسيية ث اازا يا   فيرثة العليا ادلخةلعية  الن،يري منعيا 
وع تك ييف عيية ثالةؤبيحليي   ثلكيية هيي   ادل لعييا  ثاإلاييازا    عيين مبييا تسيية   ميية  را ييا  ث يي

مكنوان ييا ثجوهرهييا  ث بييد ميية ا  ييةعانة مبنيياهت الب ييوع ا جة اعييية ادلةنوعيية  ثا  ييةعانة بن،ييرل  
اليدثرا  الثحلافيية اليه ايد ذليا تؤبيحليا  فةلعية   وةيا   ابية اليدثن ثليبنجلر ث يورثوه ثغييريها  

انية  ث  يكية ين،ير    الةياري   ف بنجلر   ن،ريةم ع ع وثرياً مة الة كيل   تحلدم احلضارة اإلنسي
عليييس أنيييم  را ييية للةؤيييور ادلنعجييي  ادلةكاميييع لةييياري  الثحلافيييا   ثويييان ييييرفع فكيييرة تحلسييييا الةييياري     
ع ييور جامييدة  أي     رييي  قييدو ثث يييإ ثحييدي   ث كييا نييرا  قييد روييز علييس  ييا   حلافييا  ع، ييس 

 ثه  
الحلدعة ثاإل فم ثالذيرش ثأايرياً ادلكسييل  ثويان  م ر ثاذلند ث بع ثال ه ثالع ور الكف ينة

لكييع  حلافيية ميية هيي   الثحلافييا  الؤييابء اخليياي يفييا اليي ي ا ييةؤاعت أن تعرفييم علييس اجليين  الب ييري  
خي يوا احلضيارة أن فف بد مة أن تةيوفر اجلعيو  اجلبيارة لل ثحلعيه العيرش   رل وعية أقؤيارها العربيية  ث 

ائعا ححلعا   الب   ثالك ف عة مكنوان ا  ثرفء ما حلي  يفيا مية العربية األندلسية بعنايةعا  ث عؤ
  لا ثافةاا  مة أبنائعا ثمة ادلسة رقه غري ادلن عه ثادلةع دية اإل اتة ذل   احلضارة ث اازا ا.
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ً مم دمريريّ يريريّنه  لىرّيريي ه ريريي ل أريريتو  بأريريضا لن اض كريريو  داريريترر   بّ ريريت   دن  ريري  يريريت  ل ّ ي   ريري   إّن كثريري
 أل  بأضا إىل  ملتض ، فتملتضري   ى ىريي،  ه أ ريت رمريّ ل  ريت  لريص   بّ ريت لن ى ملريت إىل  ملاري ّعل، فريتبّ ّّ   

ظ  بطتبريو رر   يريأعضيي ابملتض    ي أن،   ب حض  بّتيّب لض  ز  مّ ذبري   ملتضري ، ف ريت فت رينر لن   ري
ًل    ه ريت يّرياّب ابب ّريّنا  بّ  ري ،  بّ ىري  يّضبريضن   ب ريتس   ري      ملربد    ّ متب     ّ لشتا  غري
إىل  بّ ت،  لري   مت كو  ب ات  إىل  ملتيخ  يريض ،،  لري  بريضآل  قفريتيف،    كريل يريضا يط ريضن ه أ ريت 

تض ،  ىكريتر لى اري ت...  لمريت رن ب ريت لن ىاريً ابخرت ع  نين   فت ع  بّ   كّ ىت،  رمّ مت زب ت ذمرت  مل
   ركو  داترر،  ىّأش  دتضت؟.

إّن ظتلت لص   بكريما  ريحأ ،  مريّ ي ملريت فأريي يريت  لن  ريّل مريّ  ّدهريي لريص  بريي مطريتم   غريت   
ّّ رئ  بّريريضو يأاريريأمب  تىعريريتمم مريريّ ذبريري   ريريت ي  تيريريو  لريريص،  لخريريت،   يّ اريريو  ملضضريريو ب كريريما ه أىريريت،  بكريري

  بك أ ت .
ً مم دمّ يّنه  ذب  يّّت أبن ليتس  بّ ريضا   ملّريترو   بثّتفري  لريض  ب إري ال إذ    مو لص   بن لن كث

ميكّ لن يا ّأ  فكت د ن بإ ، ف     ب إ  ابب كت ل    زب   بت ح مّ  جلان، فىل ميكّ لن يكريضن 
 ل تك  ان  م ر ح؟.

ت ااري ّأ ، فريتب كتر إن  إّن قض هن  ب إ   ضريض  طىت ه رينمت ااري ّأ     اذلريتن فريذن  اذلريتن ى اريى
كتىريري    ضريريح     بريريصلّ لذريريتيف  بريريصلّ لن يّريريرّب ه ىريريت  ب ّعريريً  ب ريريحأ   بعريريّ ،  ه أريريي كأريري  ميكريريّ لن 
ىّريرّب هريريّ لك فكريريتر   لك وريريتو يريض   لكريريتن لريريص   أريريتو    بّ ري  لا  ادآلال   ب إريري   بريري    ز ريريت  بريريصلّ 

ن ُك عريري    إريري  ركأكريري  ضريريّأ  ؟ ل   لريري  بإريري  ضريريّأ   لّشريري ، كأريري  ميكريريّ ب طتبريريو لن ي ىريري  مّ ضمريري  مريريت  قريري
 كأ  ميكّ لن اا ّأ  فكتر مت   ذل يال  قن قتللت ه ي رمض خمّل ختذمب؟. 
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 ملّا    بكريرب  لن  ريّل  ب ريتس إىل لريص،  ب حملري    يرينركضن ل ريت  ب إري    هأريتت ال فىري  ي ّريتم ضن 
َقِ ريريريّأ ، فريريريذن  ضريريريطتاي  مّىريريريت اّريريريتمممم لتمشريريريأتمم، فتب إريريري   بّت أريريري   ب  ريريريحي اّعريريريو   هأريريريتر  بّريريريتيب   ز  يريريري 

ظريريت و  دأريريتر لن ي ّتمريريل مّىريريت اريريت ،  ريريت و لن ياريريرت و  ّريريا ضريريض  طىتال  تريريي  بضهأريرين لريريض لن ي  ريريت ز 
ً مم دمّ يتيرين لن ي ّريّ    هاريضي   ذب   بملتو  بصك لهض ي إبأىتال  قن رليُ   لر     ه   رخت كث

دمريريريّ ه ريريريأى  لن  اريريريّض   م حريريريتن    ب إريريري     أئريريري   ب نرياريريريأ   ل   ب  أريريري  ل  دمريريريّ قُعريريريل مّأريريرين مم    جلتمّريريري 
ً مم   قض هريرينلت ي  ريريل  ريريري إن    بّت أريري ال كأريري  ي ّريريتم ضن مريريو لريريص،  ب إريري ، فّ ريرينمت اطريريتح ه ريريأى  يريري   مم ياريري
 لخض تريريت ل   كريريتن   لخض تريريت ل  هريريت   ى ريريو  ملاريريترع ل   زمريريي، ل  هممريريت    هريريت آل  ب تهأريري  ل  

ت ، يّ ريريت فكريريت،  ذل ريرييال بأاريريرت و مّ ضمريري    يت  ّىريريت غريريً ذبريري  مريريّ  ريرينيى  مّ ضمريريت   ب حريريض  بّريريتيّب اريري
م ص ي ض  ، فريرت ،  ريت و لن يري  ا ه ىريت غعريتر  ب اريأتنال اىريي قرين رك ىريت   لق ريي ز    ذل رييال فأّريضو 
ب    ى ملت ق أممم، ان مت ااأو ه ي اّ   ي    ب    بات و ل   ب تيو،  قرين ىاريأ ي متمريتمم ان  ري   

 ّ ذب   بزمّ. ّض هن  بّت ّأ  قن  ى ى  م
   مّت ل لص  بن لص   ملت  ى اي ما ّن  لمّيت  ي ّن د  م حتن  ب إ   ا  عأري ، هأريا  يري عّي 
اب ى اريريتآل إىل د ر   بأّريريريّزز فأىريريت ماريريري ض ،، فىريريض ي  ّريريريل مريريريّ ماريري ض  إىل ماريريري ض  له ريرييال هريريري  يطأريريري  

اضفريل بنىك أزيري ، بت ز ذب    م حتن، ه  تمم لىي مّ م ط عت   ّا  ب خ  ت  لن ُ ّ ل در ري   
ل  مريريريريت يّتدبريريريريي ب  تىاريريريريأ  ل  يريريريريض لت ال  لكريريريريص  اريريريريت ، ي  ريريريري  يريريريري    ل  لكثريريريريت ب  ىريريريريض   اريريريري ض ،    ب إريريريري   
 ا  عأريريري ال  اكريريريضن  ب  أ ريريري  يريريريمم    لد    ب إريريري   اه  أريريري  ىطّريريريتمم  ك ت ريريري   ات ريريري ، ه ريريريي هريريري  لن بإ ريريريي 

، فىريض   ي ريّ  إيريتر، إ ّ إن  ب  حي  اا اّعريو   ركريّ  ّأرين ق ريّ  مريّ دمتغريي قرين لذريتو هعاريىت فأريي
 ده  بصب  ضت رر.

ً مم دمريريّ لاّريريّ  ب إريري   ا  عأريري  يّ ريريل   ات ريري   بك ريريو مريريّ ا ريري   مث إىريري  اريريت  ى أ ريري  بريريصب  لن كثريري
 ب إ  إىل  بّت ّأ ال فذن  ذّ ّ  ه ي ا    برت  ،  ه ي   قو  بّت ّأ  فأىت لب أ  بإ  ضّأ   لزي ري  مريضر 

ًر،  لريريض مريريت يّكريمت مريرين  مّكريّ  ملريريرت   مريّ بإ ريريي  اا،  مريرين   اباخطريت ال   ّ ىريريت لخطريت    لمريريضر ياري
ًر بّض هرين  ب حريض،  قرين    هت ي ه أىريتال ذبري  لن  ريّل ا ري   اخطريت  ميكريّ لن ي  ت زلريت  ت  ّري  ياري
ياريري إتيف ذبريري   اريريو نريريىضر مريريّ  ق ريرييال فريريأ كّ بريريي لن يّريريضد إىل لك ك ريريتآل   قض هريرين  ب إريري   بريري  ا حريريض 

لقتهبريريريت إبأريريريي ك ريريريتآل  ب إريريري   بّت أريريري  بإريريريً  ملخ  ريريري   بريريريصك دريريريريي     مريريريت لكثتلريريريت،  بّريريريل-م حريريريي  ب أاريريريً
 لن يُّت د ا    بّض هن، مث يطّعّىريت ه ريي  بري ل  بريصك يرت ريي مريّ  ب إري   ا  عأري  إىل  بّت أري ،  - جلتمّ 

 بكريريّ لريريص   امريريت   ي ّ ريرييال ان بريريأمت برّيري  مريريّ  تيريريعي ه ريريي  ب إريري   ب  ريريحي، لضريري  إىل لريريص  لّن لريريص، 
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ن، مضضو  ه ز ز  فخريتال فىريض   ّّ ىريتال اىريي ل ريممم قرين ىشريأ ىشريأر   يُإريتس مريّ خم ريت  ب إ  بأا  ه 
   ى اي  كأتىي لك اّنيت  ت.

 ه أي فّ أ ت ل ت لن ىاضيف  ّا  ايعتآل  ب  ااتآل   ري  ل  ت  ريت   ري  بإري ى   اا  اريضر هريتو 
لريريص  إىل ى ريريضرل   بشريرينين   ريريعى  ه ىريريت، فأ ملريريت ن إبأىريريت ه ريريي للريريت هريريو   ّأريريل يتلريري  كريريتل ى ، فأريري دك 

 م ىت.
 أيئ   ذ أّريريري  ا ريريري   ايريريريعتآل اّ ريريري  ل  ت  ريريريت اببّتمأريريري ال فىريريري  ي شريريري  ن    أئريريري  هتمأريريري ، فكريريريّل مريريريت 
هريريريض   يشريريري و ه ريريريي  بّتمأريريري ، فىريريري  مريريريص ي ريريرين ن إىل لريريريص   بّريريريت    ياريريري ّضن إ ّ  بّتمأريريري ال    يكريريريتد ن 

 ا ىل  بريري  لريري  ه أىريريت  ملّريريّضو     ريريأل ياريري ّضن  بّت أريري   ب  ريريحي إ ّ  در مم،  لكريريص  يّاريري  يريري ض اي 
 ب إريريريري    ا ريريريري   بعأئريريريري ال فريريريريذن  ريريريريتر إىل  ملنريريريريري    ريريريريو ه أريريريريي لن يريريريري ّّ   بإريريريري  لخريريريريت ال ان  بّ ريريريريضا  بريريريري  
يأك اريريعىت قريرين دّ ىريري  اببّت أريري   ب  ريريحي، إذن ل ريريتك ا ريريتقا  ريريترج  ريري  بإ ريريي  بريري  در  ه أىريريت،   ب إريري  

اعرينل  ملّريت ر،  لري  مّريت ر اري دك إىل ى ريضر،  بشرينين  ب  يتيرين لن يك اريو هبريت ه ضمريي  مّترفريي،  لكريص  
مّ  بّت أ   ب  حي،  يزين لص   ب  ضر مو اّّنمي   اّّ    بّت أري ، إذ ّرين    مل ريتلاب  بنر يريأ  هشرين مم 
مريريّ  ملّ ضمريريت  هريريضو قض هريرين بإريري  بأاريري    خمز ىريريي  ب كريريتك،   ملط ريريضآل م ريريي لريريض ه ريريظ لريريص،  بّض هريرينال 

ض هريرين ه ملريريتمم ل ريريّ    ي أريرين،   اطريريضيت بإ ريرييال ان تريريي  ا و   اخريريً فأ  ريريأ ه ن ريريص إىل ه ريريظ ا ريري   بّ
لض ب  ريريتح   مّريريتر  ب إريري   بّت أريري ال  ميكريريّ بريريي ذبريري  هريريّ ذتيريري  بريريت ز  ّريريا ليريريئ    بّض هريرين  بريري  ا حريريض 
 مل حي  ب طعأّ  إّمت هّ ذتي  ه ريظ   هريت آل ب   ريضل  بري  لخريصلت خريمو  ب  ريل  بنر يري   لهتهبريت 

تيريري  ه ريريظ  ملّ ضمريريت   ب ملتيريري   ب حضيريري   بريري  ُياريريأو ه ىريريت    م حريريتن مّريريتر  بّت أريري ، بريريي  ملّ ريري ، ل  هريريّ ذ
  هبص  يا إين هّ در     هت آل   زي   ل م.

 لكريص  ي  ّريل  بطتبريو مريريّ يري   إىل له ريي  لريض   يطريريّضر بإ ريي،    ي   ري  بّض هرينلت  ضريريض  طىت، 
  هأتاريي  بّ  أري   بري  اطريّل فأىريت  بّت أري   ف إأو ا    باض  ط   قتع ذل رييال  بّ ريي   ياريرت ّىت  بع ري 

ه ريي  يريري حأت   ريري  هري   رخريريت،  قريرين اعريرين   ملاريتف   أ ى ريريت نتيريريّ  م ريرين   له ريتيف  بريريزمّال فريريذذ   بّت أريري  
لقطتع   ّ و  أ ىت لك ر  ط،  بص  ات ، لّش  بثّتف    ملّتفري ال ان ز د  بثّتفري    ملّتفري  إيريت يري ىا هريرب 

  د،   بإ ي  اا ضّأ تمم لن ي ىل مّ مّ   بثّتف    ملّترو. بّت  ر،  لىن ملّ كتن ز 
 لمريريتا لريريص   بريريصك َ َاريريريْطُ  قريرين ياريريأو يريريريت ل  مريريت  دريريّل  بريريريصك يّأريرين  ا أريريتو إىل بإ ىريريريتال د ن لن 

 يعّنل  هّ  بّأش   ه تل ؟.
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ًر اّأريريرين ل  ريريريت   إىل بإريريري ى   اا،   ّ ىريريريت ذريريريتح   غريريريً مريريريت مريريري مت  ىريريرين  ر لقريريريضو  إّن برّيريري  ه ريريريض مم كثريريري
 قشريري  ضريريّ  ل  ريريت   بّت أريري    بإريري ى ، فّريرين هاريريت  هريريّنر مريري مت   ُهّريرين   ريريص،  بإتيريري    كريريّل مريريّ 
دمشريريريري    مل أريريريريت   ب أريريريريريضا   م ريريريريت     ّريريريريريا د و  غ ريريريريأاب  بّريريريريريتيّب  ذريريريريت   مت  بإريريريريريتآل   بأعأريريريريت،  اكريريريريريتد 

ه ريري    قرت هريريت   بريري  لقريريّت    ا ريري   ملريري مت   اكريريضن   هريرينر، ان  باريريّ   بشريرينين    بّت أريري  قريرين 
أبم ريريريريتر  بّريريريريت   بّريريريريتيّب مريريريريو  خريريريري مو   ىاريريريريو  باريريريريّ   ا ت تريريريريت  ريريريري  م ريريريريت  رخريريريريت، إذ  ّأ ريريريري  ا ريريريري  
 ملريريري مت     ب ريريرين    ليريريريعتآل ذبريريري   باريريريّ   بشريريرينين  بريريريصك رّد إىل لمريريريضر هريريريّنر، م ىريريريت  ايريريريتر   ملنريريريري  

ابمم يّريتىضن مريت   مل تلاب  ب نرياأ    ملّ    بصك ينّرس ا    مل ريتلاب، ل  رّد إىل  جلتمّريت   بري  جريتّ  ذريم
يّتىضن مّ ضّ  ننين   بإري ى ، ل  رّد إىل   هريما  بّريتيّب  بريصك    اهريّ   اغ ريو يكريّتس  بّتمأري  
هريريريريرب مريريريريت يعثريريريريي مريريريريّ مريريريريتدد   هتمأريريريري    اريريريري ىا   إريريريري   ب ريريريريتس، ل   إىل غريريريريً ذبريريريري  مريريريريّ ليريريريريعتآل لخريريريريت  

ذبريريري   باريريريّ ، خم   ريريري ...   لريريريرين ل ريريريت لن لخريريريض    ا ريريري   د ريريريضو   ملّرتهريريريت ، ل  ل قريريريش ليريريريعتآل 
فىص    ي او  أتو برييال ان  بإتيري  مريّ لريص،  بك أ ريت  لري  فري    بّأريضن ه ريي  باريّ   بريصك ي حرينر 

 أب  ت  ت   خّط  أتين ياً هب  ر ت رمض   د يحأ .
بكريريّ  ملّاريري    بكريريرب   بريري   ريريّن مريريّ بريريت ز لريريص   باريريّ    رليريري  لن كريريل  ىريري  ا ّريري  ابملاريري  بأ  

اّ  إىل  ملّ     ملنري    مل ريتلاب،   ملنريري  اريتّد  باريّ  إىل  جلتمّريت  ه ي  اخت ، فتايتر اتّد  ب
 بريريري  جريريريت   بطريريريمآل  باريريريّتو،  لكريريريص  اريريريت  كريريريّل  ىريريري  ا ّريريري  ابب ريريريضا ه ريريريي  اخريريريت  مربّ ريريري  ى اريريريىت مريريريّ 

  ملا  بأ ،  لكص  ىعّي ىن ر   د  تر   يّتو لّ  ت مّ رختلت.
  إذريريتر  بّ ريريل  ب ريريتدك، فريريم  ريريّن مريريّ ااريريتفت  لمريريتا لريريص  لر  لن لريريص،  ملّاريري     ميكريريّ لن اّريريت  

 جلىريريريضد إذن، ف ى ريريريت  ريريريصب   ملنريريريري   مريريريّ  ر  لريريريت مريريريّ م ياريريريت  ات ضيريريري   اّ أ أريريري  مريريريّ  ىريريريضد  بتفريريريو 
ماري ض   بّت أريري  فذلريريت بريّ ا  ريري       ثريريتء لريريص   برين    غطريريً مريريّ ل ريري ي،  قريل  بشريري   ى اريريي    جلىريرين 

ض  ذبري  دمريّ اّريو ه ريأى  ماري  بأ  لريص   باريّ   بريصك اعصبريي  جلتمّريت ، ل   بريصك اعصبريي  ايريتر ل  يري
  بشنين   قض هن  بّت ّأ    ي ّ ت ت.

إذن لمريريريتا لريريريص  ّريريريو لن ا اريريريتفت  جلىريريريضد  أّريريريتمم هريريريرب ه ريريريل  ريريريته  خمطريريريط بريريريي،  مريريرينر س در يريريري  
 ريريحأح ، إذ ّريريو ه ريريي  مل ياريريت   برت ضيريري    بعحثأريري  ا عريريو ليريريعتآل لريريص   باريريّ   بشريرينين ه ريريي رمريريض 

و   ب  ت اب    ل يل  بّزا مّ ر تو  ب كت   بّ ري    ب إري    ادآل    هريما ه    مضضضه  دقأ ، ب ا
  باأتي     ق  تد   برت ّأ   ه ري       ريتع.. فأ ملريت ن   ا ري   ب  ريت اب و  ّري  م ّريت ى  ه ريي غتيري  
  هريريرينر  لريريرينو   هريريرين  لريريريض  يريريري نر ك لريريريص    رمريريرين ر    بّت أريريري  بريريرين  ل  ت ىريريريت، فأّرتهريريريضن  د ريريريضو  بريريري  
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  بض قو  بّ  ري  ،  ات هري   بملريت و  دتبأري   بري  يريّت هبريت،  لريص،  ملّرتهريت  ّريو لن ا خريص ه ريي  ا ا  
حم ريريل  جلريريريّن ف ضضريريريو  غطريريريط  بّ  أريريري    بّ  أريريري  بريريري م  لريريريص   باريريريّ   بشريريرينين  بريريريصك يّريريريتين م ريريريي ل  ريريريت  ، 

هريت  مت ه   ي  ىت       ه نل ،  هّثى  ه ي  بّ ل  برين  آل بري م  لريص   باريّ ،  لريص،   قرت 
  د ريريريضو   ميكريريريّ لن اّطريريري  بريريريتر د ن لن يكريريريضن ل ريريريتك  يريريري ّن د مريريريّ ل  ت  ريريريت بّعض ريريريت،  بّريريريّل لكثريريريت لريريريص  
  ي ّن د يكضن هرب  أتن ل ت  ب إ    هأتر ل  ت  ت،   أتن      ب إري  ابب كريت   بثّتفري ،   أريتن لن بكريل 

كريّ امري  لن اري ىا إن  ّأري  لّم  هّأ  نخ أ   لضي ،  لن للّ  لركتن   ضي    بشخ أ   ب إ ،    مي
بإ ىت قت ّ    ز  ي  ابردر ابل  ال بص  ات   ام   بّضيّ  هتي   ه ريي إاّريتن ل  ت ىريت ب إ ىريت، فرت لريت ااريو 

  غطط   بنر يت    احبتء  ب  ااّي إىل اطضيتلت، ف عصو  جلىن   ملتو   يعأل ذب .
 امريري  ابب خ ريري  الريريت اُّريري،   إ ىريريت،  ه ريريي لّن  باريري  و  بريريصك يطريريتح ى اريريي ل ريريت   َ   اُتمريريي ا ريري  

ه ي ه  لن مّ ي تدك مريّ ل  ريت  لّم  ريت ااّريتن  جلأريل ب إ ريي يتمريي ابب خ ري ،  أبىريي يّريأش    ملتضري ، 
    يتين لن يّأش    ملا ّعل؟.

 بّريريّل  ّاريريى  ي ىريري  مريريّ لريريص   بكريريما لىريريين لريريرين لن يعّريريي  جلأريريل  ملّت ريريت ليريريً  ملتضريري    يربهريريي، 
هّ  ب كت   بّ     إ   بّ ت  جلريتل  ، فأاري ّ ل م ريط حتاي  م تد اريي  ات كأعريي،  لريص   ه أي لن يّرب 

كّ ي   يّضاال ان لص   ب ن   يتم  إىل   فتدر مّ ضريض  ط  بّت أري   ظض لتلريت  ايتيريأ  د ن لن ىّريأش 
   غريريريت ت  بريريريزمّال اى ريريريت ىتيريريرين مريريريّ لريريريص   جلأريريريل لن يّريريريرّب هريريريّ ه ريريريت، لريريريض، هريريريرب ات كأريريريو  م ريريريتد    لب ريريريت 
ا  تيريريو  ه ريريت ،  لريريض لمريريت   يُّ ريريز لريريص،  ب إريري ال الريريت قريريتدرر ابب ّريريل ه ريريي  يريري أّتآل  بّ ريريضا   ب كريريت 
  داريريترر،  بريريأمت برّيري  مريريّ دبأريريل له ريريي مريريّ اريرينريمت  بّت أريري   ب  ريريحي    بك أريريت  كّ ىريريت يريريض   لكتىريري  

ري  ك أريت   بطريو مريّ  جلتمّري ت   باريريضري  ه  أري  لا لد أري     جلتمّريت   باريضريّ ،  يك ري  فخريريت مم لن خّت
ا ّضقريض  ه ريريي لقريت ل  مريريّ  جلتمّريت   بّت أريري   اخريريت  الري  دريريريض   بطريّو   إريري ى   اّا،  لريص   بريريصك فّ  ريريي 
 جلتمّريريت   باريريضري  لريريريض ى اريريي  بريريصك ا ّ ريريريي  جلتمّريريت    لملتىأريريت  فتىاريريريت  لضب ريرين    ب  اريريت  يريريريض لتال إذ 

أريت  رين مم   ا ري   بريعمد، فريم يُ ريعمت  ع ري  اّضا   نريمت  بّ ريضا   إ ىريت  اا، ف َ ريتذ  يعرين  لريص  لمريت مم ذعأّ
نريري   ه ريريي ذبريري ؟  ريريل إن  ا ريريض   ب ّ ريريض مّ عريري  حبريريتل ا ريري   بريريعمد ه ريريي بإ ىريريت  ااال فريريذذ  رو  امريريت 
إىل  تمّتا ريريت  ىرُيريضدك   ريرينريمت  بّ ريريضا فأىريريت ابب إريري   بّت أريري   ب  ريريحي اريريت  لريريص،  ا ريريض   ى اريريىت اتمريري  

تضريريري ،  لريريري  يتيريريرين ن مريريريّ  ا أريريريتو  ملّت ريريريتر لن لريريريص،  بريريرينهضر ابب خ ريريري   أبن ل ريريريحتهبت يّأشريريريضن    مل
اّأش    ملتض ، ه  تمم لن  ّل مّ رّيخض  لص   لياض  بي كريتىض  مريّ كعريتر  اذعريت     ريتم    بّ  ريت  
 ا أ ريت  مريّ ر ريت    ب كريت   ادآل   برت أري     ق  ريتد  ه ري       ريتع..  بريصيّ كريتىض  يُ ريتد ن   ىاريري  
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لدىن نريريريريّ    لريريريص   بكريريريريما ف أ ملريريريريت فأ ريريريريت يريريريريطّت، ل بئريريريري    ر رلريريريري   امريريري   اّريريريريّنمىت،  مريريريريّ كريريريريتن بنيريريريريي 
 م ريريّ  تت   بريري  ميكريريّ لن يّت دلريريت  ملريريت   أاريريت   زمريريّ  بشريريت ك ،  بريريأمت لدّو ه ريريي لريريص  لياريريتمم مريريّ و ريري  
 أ و  بّ     بّتيب  نمش   ب  ملّت اريزو نريتلنر ه ريي هّريضد كتىري  اّرياّب اببثّتفري    ملّتفري    برينهضر إىل 

عريري   داريريترر   ىاريريتىّأ ، هريريرب بإريري  قريرين  رُيثريري  فأىريريت  ب ريرين  ر   بطريريم ر، فكريريتن  ريريت ذبريري   بضقريريو  ب ىاريري   مض ك
 باتهت  بصك أيخص ابب ّو   بّت ح، فأعاريط مريت بّّرين مريّ  غريتذت ه ريي مريت هريرّب  ريي   ريّ  ريين   م ريّ  ي 

  غ ت ل.
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  **د. حسناء أقدح

 
 األدابء األندلسػيوف   منػاظرا  من املوضوعات اليت تناوهلػا املدف األندلسية املناظرات بني  عد  ت  

 الرفيػ  الػ ي ومػـو عاػف املفاضػاة بػني مػدونكني ،و ،  ػر،هي ضرب من األدب الوصفي و وبرعوا فيها، 
وال نػػػاء عاػػػف  ،واملػػػدح ،وبػػػرزوا فيهػػػا واهػػػكودموها لاوصػػػ  د تنوعػػػل عاػػػف ،وػػػدي  كسػػػاب األنػػػدل وقػػػ

، وقػػػد املوضػػػوعات الػػػيت تناولوهػػػا   منػػػاظرا   فػػػوا معتيػػػات ال يلػػػة    ػػػ س   ػػػا وظس ،  األمػػػراء والعء ػػػاء
م ساػػػػل هػػػػ ا املنػػػػاظرات اميمػػػػة ارك ػػػػ  األندلسػػػػي اكػػػػارة  وعا ػػػػا  و،داب ، وانع ػػػػ  ذلػػػػ    روافػػػػد 

 ال كسػاببمػدرة ات ومتكػاز هػ ا املنػاظر تش يال ا الفنية إذ ااكوت ضػروب ام ػاؿ مكػ وو  وتوصػيفا ، 
اؾ،   ػػا   ، فأعتكنػػا بػػ ل  صػػورة عػػن مػػدارس عاػػ  ال ػػالـ وامػػدؿ  نػػ عاػػف صػػوغ األدلػػة وال اهػػني

 ػ  ذلػ    قالػب قصصػي تغب تا  املسحة من احلرايت اليت ،فرزت لنا ه ا الصن  من األدب، و 
    .، وو ز قدرة األدوب عاف الكألي  وبراعكه   ه ا الاوف من املناظراتاملنشودةمجي  حيمق الغاوة 

شػػأ   املشػػرؽ ألهػػ اب مػػن املواضػػي  ال ػػارزة   فػػن املنػػاظرات األندلسػػية، ن املنػػاظرات بػػني املػػدف
هياهػػية وعصػػ يات ق ايػػةن إذ إف ااالفػػات العصػػ ية بػػني الميسػػيني والي ػػانيني دفعػػل األدابء واألهػػا  

 إىل الفور مبدهن .
ال صػروني    كابػه خفوػر ،هػ  ال وفػة و نم  اهلي   بن عدي ال و  املناظرات بني ال ػوفيني فمد 

، (2)اػػف ال صػػروني   اكػػرة ،مػػ  املػػعمنني ،  الع ػػاسو ػػ ل  فوػػر ال ػػوفيني ع، (1)عاػػف ،هػػ  ال صػػرة 
 خمتوط خاتروػ  م ػة و،ا ارهػا  ورقكػنيوتك سن ، (3)هػ242هنة  وفكائ  ال صرة لع ر بن ش سة املكوىف

                                                 
 ،هكاذ مساعد بمس  الاغة العربية جبامعة دمشق. *
 4/68، 1961انءر معج  املعلفني، ع ر رضا  حالة، دمشق،   1خ
، 1996، 2الػػػػػنب  بػػػػػن ب ػػػػػار، تػػػػػل: هػػػػػامي العػػػػػا ، عػػػػػا  ال كػػػػػب، ل نػػػػػاف، طانءػػػػػر املفػػػػػاارة   األا ػػػػػار املوفميػػػػػات،   2خ

 143-139ص
 ممدمة ال كاب ،. –صالح الدون املنجد  –انءر فكائ  األندل  و،هاها   3خ
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جػػػاء فيه ػػػا ،نػػػه تّػػػ  مجيػػػ   كسػػػاب م ػػػة، ورهػػػالة املهػػػدي،  ،تشػػػ اف إىل افكوػػػار احلػػػرمني و،شػػػعار ا
وافكوػػار احلػػرمني، ورهػػالة ال صػػرة عػػن الشػػي  ،  عاػػي اسػػن بػػن ااػػ  بػػن ه ػػة الشػػامي   املسػػجد 

 ت.(1)هػ375احلراـ، وذل    هنة 
ازدهرت املناظرات بني املدف عاف ود األندلسػيني، فػاذا  ػاف املشػارقة قػد هػ موا األندلسػيني لمد 

الكفػػػاار مبػػػدهن  ووصػػػ  باػػػداهن  الػػػيت دااػػػل ميػػػادون املنافسػػػة وإبػػػراز فكػػػائاها، فػػػاف األندلسػػػيني   
طػػوسروا هػػ ا املنػػاظرات فاػػ  و ػػن وصػػ  املػػدف عنػػده  و مصػػد ل اتػػه     ػػ  مػػن األايػػاف، وإ ػػا  ػػاف 

عيسنػة، فكسػ   ػ س منه ػا مدونػة ممػدونكني ،و ،  ػر، و ضراب  من األدب الوصفي ومػـو عاػف املفاضػاة بػني
اءهػػا وا امهػػا بترومػػة و ديػػدح ،مر  ػػع عاػػف ،صػػحاب املدونػػة املفكػػاة، و،و وونػػكمم مػػن مدونػػة ااصػػ  

 داع األندلسيني وشغفه  أبوطاهن .بتن س عن إغ  م اشرة 

 أسباب ازدهار فّن املناظرات بني املدن عند األندلسوني:

 ،هاهيني:وعود ازدهار املناظرات بني املدف عند األندلسيني إىل ه  ني 
 ،وهل ا: الكناف  بني األندل  واملغرب.

اثنيه ا: راي  العا اء عن األندل ، واضتراب األاػواؿ السياهػية   عهػد املواسػدون، مػا دفػ  
الػػػ ي  احلكػػػاريس  ، وال شػػػ  عػػػن الرسقػػػيس  ،دابء األنػػػدل  إىل الكعروػػػ  مبػػػدهن ، والػػػدفاع عػػػن ،ندلسػػػيكه

 وصال إليه األندل  وتتورها الع را .
و انػػل ،  ة جػػرت بػػني وػػدي ماػػ  املغػػرب املواػػدي وعمػػوب املنصػػورن منػػاظرات املػػدف منػػاظر مػػو 

 جػرت منػاظرة بػنيت ي الكا سا :املمر بني الفميه ،  الوليد بن رشد، والرئي  ،  ب ر بن زهر، وموؿ 
اؿ هػػر، تفمػػشػػد والػػرئي  ،  ب ػػر بػػن ز  بػػني الفميػػه ،  الوليػد بػػن ر  وػدي ماػػ  املغػػرب املنصػػور وعمػػوب 

  شػػ ياية فأ روػػدع بيػػ   تمػػوؿ، غػػ  ،نسػػه إذا مػػات عػػا   إ ابػػن رشػػد زبػػن زهػػر   تفكػػي  قرط ػػة: مػػا ،دري مػػا
ال إىل قرط ػة اػ س ت ػاع فيهػا، وإف مػات متػرب  بمرط اػل إىل إ ك ه ُح  شػ ياية،  ػة فأ روػدع بيػ   زتػه ُح 

 .(2)قاؿ: وقرط ة ،  ر بالد هللا  ك ا ت
نػػػػة التػػػػرب ة العاػػػػ  والعا ػػػػاء هػػػػي قرط ػػػػة، و،ف ،شػػػػ ياية هػػػػي مدووشػػػػ  هػػػػ ا الػػػػنم إىل ،ف مدونػػػػ

منهػا  ، إ ا وجػدت نكػ    اماة    وستسرها ال كساب لنا   صغ ةه ا مناظرة واملوشحات والرقم.. اخل، و 
 نفل التيب.  

                                                 
، 3400،  ضػ ن م ػوع عػاـ رقػ   140 –ب  138انءر اترو  م ة و،ا ارها، افكوػار احلػرمني و،شػعار ا األزرقػي، خ  1خ

 الءاهروة.
نفل التيب من غصن األندل  الرطيب، لاشي  ،ُحد بن دمحم املمسري الكا سا ، حتميق: د. إاسػاف ع ػاس، دار صػادر،   2خ

 155، ص1، ـ1968ب وت، 
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رسالة ابن حزم األندلسي
(1)

 يف فضائل األندلس: 

األنػدل  و،هاهػا لاػرد عاػف ،  عاػي بػن ،ل  ابػن اػـن رهػالكه   فكػائ   ه ب أتلي  الرهالة:
، واومػػػه فيهػػػا عاػػػف  (3خالػػػ ي  كػػػب رهػػػالة (2خالربيػػػب المػػػ وا  إىل الػػػوزور ال اتػػػب ،  املغػػػ ة بػػػن اػػػـن

 تمص  عا اء األندل  حبق باده  واإلشادة بعا ائه .
إىل  ا  مشػػػ  ،ورد ابػػن بسػػاـ جػػػنءا  منهػػا،  (4خوقػػد رد ،بػػو املغػػػ ة عاػػف ابػػن الربيػػػب   رهػػالة طوواػػػة
 انصراؼ ،ه  املشرؽ عن تدوون عاـو األندلسيني و داهب .

مث ع ر ابن اـن وهو ابن عػ  ،  املغػ ة عاػف رهػالة ابػن الربيػب واطاػ  عايهػا بعػد وفػاة معلفهػا، 
فػػرد عايػػه برهػػالكه   فكػػائ  األنػػدل ، فوػػر فيهػػا بفكػػ  األنػػدل  و،هاهػػا ومػػدهنا، ومػػا تكسػػ  بػػه مػػن 

وفكوػػر أبندلسػػيكه، ووعكػػن  - وابػػن اػػـن وااػػد مػػنه  -لػػي لعػػ   ػػ  ،ندلسػػي اكػػارة وامافػػة ومجػػاؿ بي
 بوطنه، وواك   مواطن ام اؿ فيه، ووستر مشاعرا امياشة اياله.

رهػالة ابػػن اػـن   ذ ػر فكػائ  األنػػدل  ،قػرب إىل ال كابػة الوصػفية منهػػا إىل  موضػوع الرهػالة:
ئ  عا ػػاء األنػػدل ، وتمػػدح هػػج  اافػػ  فػػن املنػػاظرات، فمػػد جػػاء موضػػوعها كصػػورا    ذ ػػر فكػػا

مبػػػهاره  وػػػ ز م انػػػة األنػػػدل  وفكػػػاها قياهػػػا  إىل املشػػػرؽ وعا ائػػػه مػػػن دوف ،ف واجػػػأ ابػػػن اػػػـن إىل 
املفاضػػػػاة بػػػػني األندلسػػػػيني واملغاربػػػػة، ،و ازهػػػػكهناء أبهػػػػ  املغػػػػرب وازنكمػػػػاص مػػػػن قػػػػدره    ػػػػا عنػػػػد 

لة الشػمندي الػ ي وفكػ  األنػدل  عاػف الشمندي، ف نتاػق رهػالة ابػن اػـن خيكاػ  عػن منتاػق رهػا
 املغرب.

م ينػا  لػه اطالعػه  (5خاهكه  ابن اـن رهالكه مبواط ة صدومه ،  ب ر بن إهػحاؽ أقسام املهاظرة:
 عاف رهالة الم وا ، وا اـ األندلسيني ابلكمص  حبق عا ائه  و،دابئه .

عايػ  هػالـ ،خم مشػوؽ طالػل بينػه ،ما بعد اي ،اي اي ،اب ب ر، هػالـ ت: فيها وموؿ :املقدمةػ 7
مث تعػد  ذلػ  إىل اػة...م      اػاؿ هػفر ونػ  ، و  ػرت األايـ والايػا ، مث لميػوبين  األمياؿ والفراهػ 

                                                 
هػػ، نشػأ   ،هػرة عرومػة ذات م انػة هػامية 456هو ،بو دمحم عاي بن ،ُحد بن هعيد بػن اػـن األندلسػي المػرطت املكػوىف   1خ

  عػػػػا  السياهػػػػة والسػػػػيادة واألدب، تػػػػرؾ ،ربع لػػػػة معلػػػػ  ،شػػػػهرها: خالفصػػػػ    املاػػػػ  واألهػػػػواء والنحػػػػ   وخالناهػػػػ  
دل  و،هاهػػػا ، ا كػػػو  بنػػػار الفكنػػػة المرط يػػػة ومػػػات هػػػنة واملنسػػػوخ  وخطػػػوؽ احل امػػػة  وخم وعػػػة رهػػػائ  فكػػػائ  األنػػػ

 هػ.456
، 403، وبغيػػػػػة املاػػػػػك  ، لاكػػػػػت، ص55/ مت ػػػػػل األنفػػػػػ ، ص290انءػػػػػر ترمجكػػػػػه: جػػػػػ وة املمكػػػػػ   احل يػػػػػدي ص 

 426، 239، 213، 77، 74، 14اترو  الف ر األندلسي ل الن يا ص 12/235، ػ معج  األدابء 93واملعجب 
 الم وا  املعػروؼ اببػن الربيػب،  ػاف عارفػا  ابلاغػة، شػاعرا  ممػدما    األدب وعاػ  ااػ  والنسػب، هو ،بو عاي بن دمحم -  2خ

 524، ص1هػ، انءر ترمجكه   بغية الوعاة لاسيوطي، ج420قوي ال الـ، تو  هنة 
 136-133، ص1، ـ1انءر رهالة ابن الربيب   ال ا ة ؽ -  3خ
 136، ص1، ـ1ال ا ة: ؽ -  4خ
دمحم بػػن إهػػحق املهاػػت، مػػن ،هػػ  العاػػ  واألدب صػػدوق ابػػن اػػـن وشػػرو ه   كنػػة ازعكمػػاؿ عاػػف وػػد اػػ اف العػػامري،  -  5خ

 44ج وة املمك  ، ص
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،ف   عاػػف بػػ  قتػػ  ،،ف ،ااػف ،رابب العاػػـو منػػا مػػن ،ف و ػوف هلػػ  أتليػػ  حييػػي ذ ػػره ، وو مػي عا هػػ 
، واهػػكدؿ عاػػف صػػحكه عنػػد نفسػػه ظنػػه   ذلػػ ق  ػػ  وااػػد مػػنه  قػػد مػػات فػػدفن عا ػػه معػػه، وامػػ

موجػػودا  ل ػػاف إلػػيه  منمػػوز ، وعنػػده  ظػػاهرا ، لمػػرب املػػنار،  منػػاأبف شػػيلا  مػػن هػػ ا الكػػهلي  لػػو  ػػاف 
 .(1)تده  إليه ، وت رره  عايناار، وتردس فس و  رة الس  
عمػد   بالطػه ماسػا  اػافال  الػ ي   (2خ مث انكمػ  إىل ال نػاء عاػف صػااب خال ونػل  :املضمونى ػػ 2

: مث ملػا ضػ نا اراػ  احلافػ  أبصػناؼ تأبنواع العاـو واملعارؼ، وصػغي فيػه إىل جاسػائه ومػوؿ ابػن اػـن
، والمصػر املع ػور أبنػواع الفكػائ ، واملنػنؿ الفػوؼ ب ػ  لتيفػة  اآلداب، واملشهد اآله  أبنػواع العاػـو

 ار آتلي  ،ه  بادو م   ما غػاب عػن هػ ا ال ااػ  من ،ا...وهيعة، من دقيق املعا  وجاي  املعا 
ػػه    كػػا  هػػ ا      إىل  هػػدم األوؿ، وهلل األمػػر مػػن ق ػػ  ومػػن بعػػد، وإف  نػػل   إا ػػاري إايؾ مبػػا ،ّر

ال  ػػػاف ور احل ااػػػب، واب  صػػػو    مهيػػػ  المصػػػد الالاػػػب، فانػػػ  وإف  نػػػل املمصػػػود واملواجػػػه، 
  عنػه عاػ  مػا اهػكجا ه السػائ  املاضػي، ومػا تػوفيمي إز ابهلل فا ا املراد مػن ،هػ  تاػ  الناايػة مػن أ

 .(3)ته حانه
مث وسرد فكائ  األندل  ومهارها و،ه  معلفا ا مكػيفا  صػفة المداهػة عاػف وطنػه بػ  ر اػدو  

    ذلػػػػ  ،ُحػػػػد بػػػػن دمحم الػػػػرازي فأمػػػػا مػػػػهار باػػػدو فمػػػػد ،لسػػػػت شػػػرو  ن سػػػػب إىل الرهػػػػوؿ   ومػػػػوؿ:
خيي  ك ا  مجة: منها  كاب ضػو  ذ ػر فيػه مسػال  األنػدل  ومراهػيها، و،مهػات مػدهنا و،جنادهػا الكار 

و،و ،قػػوؿ: لػػو    ،وهػػو  كػػاب مػػرول ماػػيل ،السػػكة، واػػواص  ػػ  باػػد منهػػا، ومػػا فيػػه  ػػا لػػي    غػػ ا
ػػػ صػػػفات املاػػػوؾ عاػػػف ر بػػػه ووصػػػ  ،هػػػالفنا اراهػػػدون فيػػػه بو ػػػن ألندلسػػػنا إز مػػػا رهػػػوؿ هللا   بشس

بػػػن مالػػػ  ،ف االكػػػه ،ـ اػػػراـ بنػػػل  (4خ األهػػػرة،   احلػػػدو  الػػػ ي روونػػػاا مػػػن طروػػػق ،  ُحػػػنة ،نػػػ 
 عػػػػن بػػػػه ماحػػػػاف زوج ،  الوليػػػػد ع ػػػػادة بػػػػن الصػػػػامل رضػػػػي هللا تعػػػػاىل عنػػػػه وعػػػػنه  ،مجعػػػػني اداكػػػػه 

اعاػػه ففػػاف قػػاؿ قائػػ : ،  جاػػه النػػت   ،نػػه ،ا هػػا بػػ ل ، ل فػػف شػػرفا  بػػ ل  وسػػر عاجاػػه، ووغػػ  
صاوات هللا تعاىل عايه إ ا عىن ب ل  احلدو  ،ه  صماية وإقروتش، وما الدلي  عاػف مػا ،دعيكػه مػن 
،نه   عىن األندل  اك ا ، وم   ه ا من الكأوو  ز وكساه  فيػه ذو ورع دوف برهػاف واضػل، وبيػاف 

وابهلل الكوفيػق، ،نػه   قػد ،وو جوامػ  ال اػ ،  ، فػاموابلكجػرولزئل، ز حيك   الكوجيػه، وز وم ػ  ا
وقػد ،اػ    ذلػ  احلػدو  املكصػ  هػندا ابلعػدوؿ عػن  ،ر ابل ياف ملػا ،واػي إليػهوفص  ااتاب، و،م  

                                                 
 159، ص3نفل التيب، ـ  1خ
 218قروة من ،ع اؿ بانسية اهكم  فيها بنو قاه  بعد الفكنة، انءر ،ع اؿ األعالـ، زبن ااتيب، ص  2خ
 160-158، ص3نفل التيب، ـ  3خ
/، ،ف الرهػػوؿ   وـ مث اهػػكيمو وهػػو وكػػح  فمالػػل لػػه بنػػل ماحػػاف مػػا 1518/ 3خاحلػػدو    صػػحيل مسػػا  ج  4خ

وكح   اي رهوؿ هللا؟ قاؿ وس من ،ميت عرضوا عايس غناة   ه ي  هللا ور  ػوف اػ ا ال حػر ماو ػا  عاػف األهػرة ،و م ػ  
 هرة .املاوؾ عاف األ
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ه فسػألكه ،ـ اػراـ ،ف وػدعو ربػ ،ا ال حػر غػناة ، وااػدة بعػد وااػدة ع العدوؿ بتائفكني من ،مكه ور  وف اػع 
وهػ ا مػن ،عػالـ ن وتػة  ، وهػو  ،تعاىل ،ف جيعاها منه ، فأا ها  ، وا ا احلق، أبهنا من األولػني

ت عػن إا ارا ابلشيء ق    ونه، وصل ال هاف عاف رهالكه ب ل ، و انل من الغناة إىل ق س، واػرس 
ف  ػػل ومينػػا  ،ف  ،،وؿ غػػناة ر ػػب فيهػػا املسػػا وف ال حػػر بغاكهػػا هنػػاؾ، فكوفيػػل، رُحهػػا هللا تعػػاىل، وهػػي

،نػه اػ  المػروف بعػد قرنػه، ،وىل المػروف ب ػ   ...الغناة إىل قػ س هػ  األولػوف الػ ون بشػر هبػ  النػت 
هػاي اف بػن ب ال حػر بعػد ذلػ  ،ايـ   ػمث ر   ،فك  بشهادة رهوؿ هللا   أبنه اػ  مػن  ػ  قػرف بعػدا

كحػل ي، و،مػا صػماية فاهنػا ف    هبا   تا  السػفن ه ػ ة الفػنار ع د املا  إىل المستنتينية، و اف األم
، ،ايـ قػػاد إليهػػػا السػػفن غػػازاي  ،هػػػد بػػن الفػػػرات الماضػػي صػػػااب ،  272صػػدر ،ايـ األغال ػػة هػػػنة 

 مات. ووه  رُحه هللا تعاىل، وهبا
بػن شػػعيب املعػػروؼ وامللكػػني، افككحهػػا ،بػو افػػم ع ػػر كحػػل بعػػد الػ الث و،مػا إقػػروتش فاهنػا ف  

اببػن الغاػيو، مػن ،هػػ  قروػة بتػروج مػػن ع ػ  فحػم ال اػػوط ارػاور لمرط ػة مػػن بػالد األنػدل ، و ػػاف 
مػن فػػ  الربكػػني، وتػػداوهلا بنػوا بعػػدا إىل ،ف  ػػاف  اػػره  ع ػػد العنوػن بػػن شػػعيب الػػ ي غن هػػا   ،ايـ 

 (1)ت، و اف ،  ر املفككحني هلا ،ه  األندل 532،رمانوس بن قستنتني ما  الرـو هنة 
و  قسػػ  األقػػالي  اإلهػػالمية حيػػدد موقػػ  األندلسػػيني فيهػػا، وو ػػني ،اػػر ال يلػػة األندلسػػية   ذ ػػاء 

 ،هاها قائال :
ر مػػػن ر،    إقاػػػي  مسػػػم  رنوهػػػنا، ومعػػػق متائ نػػػا، مػػػ  ه ػػػ و،مػػػا   قسػػػ  األقػػػالي  فػػػاف قرط ػػػةت

مػػا اقككػػاا إقاي نػػا، وإف  انػػل األنػػوار زأتتينػػا إز مغربػػة عػػن متالعهػػا الفهػػ  والػػ  اء  مػػنوااػػد، فانػػا 
 (2)تعاف امنء املع ور

وحيػػدد ابػػن اػػـن الشوصػػية األندلسػػية مسػػكعينا  بػػر،ي ام اعػػة مػػن املػػعراني واألئ ػػة السػػابمني، 
 ؾم ر  رايػػ  تػعػػ راػػ  عنهػػامكفمػػوف عاػػف ،ف ونسػػ وا الرجػػ  إىل م ػػاف هجرتػػه الػػيت اهػػكمر هبػػا و  وتفهػػ : 
 .(3)تها إىل ،ف ماتانلس 

 اوو  ر م از  عاػف ذلػ  دمحم بػن ووهػ  الػوراؽ الػ ي ،لػ  لا سكنصػر دوػواو    مسػال  إفروميػ
ودمحم هػػػ ا ،ندلسػػػي األصػػػ  والفػػػرع،  ابنا مػػػن وادي احلجػػػارة، ومدفنػػػه بمرط ػػػة، تو ال هػػػا إذ ومػػػوؿ: 

 .(4خ توهجرته إليها، وإف  انل نشأته ابلم واف

                                                 
 62-160، ص3نفل التيب، ـ  1خ
 163، ص3املصدر نفسه، ـ  2خ
 164، ص3املصدر نفسه، ـ  3خ
 163، ص3نفل التيب، ـ  4خ
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من هاجر إلينا من هائر ال الد، فنحن ،اق به وهػو منػا حب ػ  مجيػ  تبنكيجةم مفادها ،فس:  وخيرج
لنػا فيػه، وامل ػاف الػ ي ااكػارا ،هػعد بػه، ف  ػا ز   فال اػوس وومن هاجر منا إىل غ  ...،و  األمر منا
 .(1خ تبن الماه  ف  ل  ز ننازع   دمحم بن هانئ هواو....اندع إّاعي  

إىل تن ػػر األندلسػػيني ملنػ  مػػن ن ػػ   م ا  حػا  ووشػ  ابػػن اػـن   رهػػالكه إىل م انػػة العػا    باػػدا، 
تو،مػا منه    العا ، وإف له من غنب وجور مػن ،هػ  زمانػه الػ ون حتػاماوا عايػه و،ارقػوا بعػه معلفاتػه 

وزهػي ا ،ندلسػنا، . ..احل   من ذل  مػا جػر  بػه امل ػ  السػائر خ،زهػد النػاس   عػا  ،هاػه جهكنا   
ل مػػػػن اسػػػػد ،هاهػػػػا لاعػػػػا  الءػػػػاهر فػػػػيه ، املػػػػاهر مػػػػنه ، واهػػػػكمالهل    ػػػػ  مػػػػا  و بػػػػه، صسػػػػا  فاهنػػػػا 

 ،واهكهجاهن  اسناته، وتك عه  همتاته وع راته، و،  ر ذل  مدة اياته أبضعاؼ مػا   هػائر الػ الد
، وإف توهػػ  قػالوا: غػػ  ابرد وضػعي  هػػاق ، وإف اب ػػر  إف ،جػاد قػػالوا: هػارؽ مغػػ ، ومنكحػ  مػػدعم

 .(2خ؟تاحليازة لمصب الس ق، قالوا: م   اف ه ا؟ وم  تعا 
و  المسػػ  ال ػػا  مػػن الرهػػالة حيصػػي ابػػن اػػـن عا ػػاء األنػػدل  مػػن معاصػػروه وهػػابميه، ووػػ  ر 
،ّػػػػاءه  ووعػػػػدد مصػػػػنفا   و كػػػػ ه    خمكاػػػػ  العاػػػػـو مػػػػن اتروػػػػ  وفمػػػػه ولغػػػػة وشػػػػعر وطػػػػب وفاسػػػػفة 

...و،ما اػػػ  رتوإ ػػػا ذ ػػػرو الكػػػهلي  املسػػػكحمة لسػػػ  وعاػػػ   ػػػالـ وغػػػ ا.. اخل. وهندهػػػة واػػػدو  وتف
وهػػ ا وػػدؿ عاػػف هػػعة امافػػة ابػػن اػػـن  (3)تاكفػػل إىل ذ رهػػانليػػ  املمصػػرة عػػن مراتػػب غ هػػا فاػػ  الكوا

 .وع مها، وعاف اطالعه الواه ، وممدرته عاف تموح املصنفات والكهلي  ونمدها
والمسػػػ  ال الػػػ  مػػػن الرهػػػالة خيك ػػػه مبمارنػػػة جيروهػػػا بػػػني ،عػػػالـ األنػػػدل  و،م ػػػاهل  مػػػن  :اخلامتمممة

املشارقة      ميداف، مفكال  عا اء وطنه عاف نءرائه  من املشارقة من غ  اهػكوفاؼ ،و اهػكهناء 
  الشػعر وحنن إذا ذ رو ،اب األجػرب، جعونػة بػن الصػ ة ال ػال  تأبي عا  ،و ،دوب مشرقي وموؿ: 

عصر ا، ولو ،نص  زهكشػهد بشػعرا فهػو جػار عاػف مػ هب   به إز جرورا  والفرزدؽ ل ونه  ن اا    
وإذا ّينػػا بمػػي بػػن خماػػد   نسػػابق بػػه إز دمحم بػػن إّاعيػػ  ال وػػاري ومػػة الػػداني، األوائػػ  ز عاػػف طر 

د هللا بػػن دمحم بػػن وإذا صػػرانا بػػ  ر دمحم بػػن حيػػ، الراباػػي، و،  ع ػػ...ومسػػا  بػػن احلجػػاج النيسػػابوري
 .(4)تعاص    ومصرا عن ، ابر ،صحاب دمحم بن ونود امل د....

 فالعا اء واده  ه  ال ون حيق لا اداف ،ف تكفاض  هب  ألف العا  ،هاس احلكارة.
تعػػد الرهػػالة هػػجال  ،دبيػػا  اػػافال  بعا ػػاء األنػػدل  ومعلفػػا    ػػا جعػػ  شػػارؿ بػػال  :قيوممة اسرلمماسة

 .(5خ س األندل  ومدااهاوس ي ابن اـن مبفهر 

                                                 
 164، ص3املصدر نفسه، ـ  1خ
 167-166، ص3املصدر نفسه، ـ  2خ
 176، ص3املصدر نفسه، ـ  3خ
 178-177، ص3املصدر نفسه، ـ  4خ
 38اصائم األهاوب   الشوقيات، ص 5خ
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  ا تش  إىل ،ندلسية ابن اـن وم اهاته ب ادا الػ ي وعػدا امل ػ  األعاػف   الكمػدـ واحلكػارة ز 
 وم  م انة وعء ة عن املشرؽ.

مهمماظرة ومم ناى دممو     مم  * 
وإليػػه ، وهػػي املنػػاظرة األهاهػػية الػػيت وجػػدت بػػني املػػدف األندلسػػية  : 1خ

ب منػاظرة  ااطػب فيهػا ع ػد الػرُحن  كػالفكػ    ابك ػار املنػاظرات بػني املػدف األندلسػية ، فمػد  وعود 
ا  عن ا ه لألم  ومننلكه   نفوس األندلسيني. (2)بن الساتاف ووه  ع د املعمن بن عاي،ا  مع س

،قػػػاـ ال اتػػػب مناظراتػػػه عاػػػف الكفاضػػػ  بػػػني املػػػدف األندلسػػػية، إذ رااػػػل  ػػػ  مدونػػػة تفوػػػر مبػػػا 
 ها هللا تعاىل من منااي وكاهن، وتعدس عاف املدف األار  عيوهبا، وتنكمم من م انكها و اثرها.اصس 

،ظهػػر ابػػن صػػفواف   هػػ ا املنػػاظرة أتاػػرا مبػػدارس امػػدؿ، و،فصػػل عػػن براعكػػه   توظيػػ  خمنونػػه 
دف ال مػػا  مػػن تػػراث و،دب وعاػػ    مػػ  الرهػػالة، و  تمػػ  غاوكػػه مػػن هػػ ا املنػػاظرة عنػػد وصػػ  املػػ

األندلسػية مبػا امكػازت بػه مػػن اسػن موقػ ، ،و هبػاء منءػر، ،و عءػػي  ،اػر، وإ ػا تعػدست ذلػ  إىل مػػدح 
وس م انكػه تمػرساب  مػن األمػ  لينػاؿ ،عتياتػه،  األم  املواسدي مداا  غ  تمايدي والكنووه جبالؿ قدرا، ّو

ا ه.
 
 وليكو  من املدونة املفكساة لدوه عاص ة  مل

بػن السػاتاف ووهػ  بػن واف بن إدرو  األم  ع ػد الػرُحن اب ،بو حبر صفااط نص املهاظرة: ●
 ب مائػػ  النمػػاف و،بنػػاءا،   ػػا ضػػ ك عاػػف ا  سػػ ع ،انػػاءه هللا تمػػوزي ،مكػػ   ع ػػد املػػعمن بػػن عاػػي قػػائال :

ػػػنع الػػػي ن وصػػػ و،انػػػاءا، و  ػػػللع م  الػػػدهر نءػػػ   واألمػػػاف،   ػػػا نءػػػ  قالئػػػد فوػػػرؾ عاػػػف ل سػػػة لػػػ  مػػػا ش 
ا  اهل اـ، والم ر الك اـام  عاف، فان  

ع
ُحػم غيءػا ، و ػادت تفػيه  فيكػا ، وقالػل: مػا  تن سػرت...امل

إ ف وػعكك  ع وفع إ زك الءكنك وعإ ف  ه ػ   إ زك خيع ر ص ػوفع هل  ونودوف وونمصوف، ووت عوف وحيرصوف، 
  السػه    3خ

                                                 
رهػي،   1خ

 
وعد صفواف بػن إدروػ  رائػد هػ ا الفػن   عصػر املواسػدون، وهػو ،بػو حبػر صػفواف بػن إدروػ  بػن إبػراهي  الكسجعيػت  امل

هػػػ  ومػػات فيهػػا، وملسػػا وكجػػاوز األربعػػني مػػن ع ػػرا، 560ونك ػػي إىل ،هػػرةم عربيػػةم عرومػػة وهبػػة ابلعاػػ . ولػػد   مرهػػية هػػنة خ
ا    الشػػعر والن ػػر عاػػف اػػدسم هػػواء، وشػػهد عاػػف ذلػػ  شػػعرا مكنػػوع األغػػراض، هػػػ ،  ػػاف ،دو ػػا  ابرعػػ 598وذلػػ  هػػنة خ

ورهػػػائاه األدبيػػػة اميػػػدة الػػػيت ُحاػػػل طػػػاب  ال مافػػػة الدونيػػػة واألدبيػػػة   عصػػػرا، و   ػػػرج طرومكػػػه   ال كابػػػة عاػػػف طرومػػػة 
اؿ واألبيػػػػات الشػػػػعروة خالماضػػػػي الفاضػػػػ  ن إذ هنػػػػا ،هػػػػاوبه املسػػػػجوع، واعك ػػػػد عاػػػػف تكػػػػ ني  كاابتػػػػه ب اسػػػػةم مػػػػن األم ػػػػ

واملصػػػتاحات العا يػػػة واألدبيػػػة الػػػيت تػػػدؿ  عاػػػف هػػػعة اطالعػػػه وامافكػػػه املكنوعػػػة، انءػػػر ترمجكػػػه   معجػػػ  األدابء، ايقػػػوت 
غػػرب ج12احل ػػوي، ص

 
ر، تػػل: إبػػراهي  األبيػػاري، ص260، ص2، وامل -86، واملمككػػب مػػن حتفػػة المػػادـ زبػػن األابس

 ، خفص    ذ ر بع إدرو  .142إدرو ، ص ، و انءر زاد املسافر، لصفواف بن86
ووه  بن ع د املعمن بن عاي الميسي ال و ، ،بو وعموب، ،م  املعمنني من ماػوؾ دولػة املواسػدون مبػرا ش وهػو ال الػ    2خ

هػػ . ع ػرؼ ابحلػـن 565هػػ إشػ ياية مث  انػل ال يعػة العامػة مبػرا ش هػكة 558فيه، ابوعه األندلسيوف بعد وفػاة ،بيػه هػنة 
، وصػػال الفكواػػات   عهػػدا إىل مدونػػة شػػننون غػػر  األنػػدل ، ، صػػيب والشػػجاعة وا سػػه لافمػػه ومياػػه لعاػػـو الفاسػػفة

جبػروح ع يمػػة مػػن بعػػه الفرحيػػة وهػػو حياصػػر شػػننون اضػػترته إىل العػػودة إىل املغػػرب ف ػػات ابلمػػرب مػػن امنوػػرة ااكػػراء 
،ا ػار املغػرب   وُح   إىل مسػم  ر،هػه خبكين اػ   ود فػن هبػا إىل جانػب قػ  ،بيػه، انءػر ترمجكػه  : خاملعجػب   تاوػيم

 245لا رسا شي، تل: دمحم هعيد العرايف ص
  116هورة األنعاـ خ  3خ
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ار عاػػيس هبػػ ا السػػيد األعاػػف فحسػػت مػػن ن اهػػة المػػدر، ف ػػا ألاػػدم ،ف وسػػكأ...دشػػ، والسػػاعد األاألهػػدس 
وعزع تع  ون ػوا   له ،ف ووطئ غ  ترا  نعال، فػأقروا   ابألبػوة، وانمػادوا   عاػف ا ػ  الن ػوسة،  يكتوز ،ر 

 عالكيت  نػعمعكعل  غعن هلععا م ن بػعع د  قػ وكةم 
ر ئ       و فسوا عن ت ارو    1خ يػ ر  لك     ع ندع ابع ذعل      اع

 .  2خ
، وز لػػػػري إز حتكػػػػػه ج   ةوطػػػػفمالػػػػل غر    يػػػػاد الغػػػػػي  املعمػػػػػ  الػػػػ ي ديكنػػػػػ  هػػػػا نه مػػػػن النجػػػػػـو

، فال واحمع من م عاندم ضرر   ، وز وهكدي إ س ايػاؿ   السكجـو طػارؽ  وز طيػ ، فاهكسػا وا  وز اي  
قػػوز  وفعػػال ، فمػػد ،فاػػل اليػػـو مػػن اهػػكعاف،   بتػػاح تماسػػدت مػػن جػػداوهلا ،هػػال ا ، واطساعػػل  وا ػػب 

ػػػاؽ، وبػػػرد نسػػػ عتػػػافعػػػادت ،فال ػػػا ، وميػػػاا تسػػػي  عاػػػف ، هرهػػػاز    وػػػردس ذمػػػاء املسػػػكج  ي  ػػػأدم  العشس
كػػاؿ، فػػدعو  ف ػػ س ذات ذوػػ   كػػاؿ، فػػأو ،وىل هبػػ ا السػػيسد  ابزنكشػػاؽ، فحسػػع ز و ت ػػ  فيػػه وز حي 

وومػا  فػاايي  األعدؿ، وما   به من عوض وز بدؿ، و ع ز وعتػ  عاػيك ع نػاف مػدا وو ػع، وإف ،نشػد
 -التوو -وعع: 

 بالالالالالالالالالالالالشباالالالالالالالالالالال ب الالالالالالالالالالالال  ب   الالالالالالالالالالال   ب الالالالالالالالالالالال    

بب
بب
بببب

ب  الالالالالالالالالالالالالال  ب   االالالالالالالالالالالالالال ب ب(3)وأولبأرٍضبمالالالالالالالالالالالالالال  
ب
ب

 س  ػػػا تنع ػػػوف، روف   ميػػػدا  وتكمػػػدموف، تػػػ نوا إف ػػػا ل ػػػ  تعكػػػنوف لفوػػػري وتنك ػػػوف، وتكػػػأا
 يػ ر  لك     إ ف   نك    تػعع اع  وفع ذعل      اع

 .  4خ
و  ال حػػر العجػػاج والس ػػ    و  تعتػػو    هػػيدو ،مػػال ، و  ن ػػو  بيػػن    ػػال،فمالػػل مالعمعػػة: ،ت

 :-الوافر-ونءن ال الد أتوسلل فيها قوؿ المائ فجاج،...ال
 إذ بنطالالالالالالالالالالالالالالالالال ب   الالالالالالالالالالالالالالالالال    ب الالالالالالالالالالالالالالالالالاب   الالالالالالالالالالالالالالالالال  ب

بب
بب
بببب

 خالالالالالالالالالالالالالاشبمالالالالالالالالالالالالال بإ  ب الالالالالالالالالالالالال ب   الالالالالالالالالالالالال   ب
ب(5)

ب
ب

ػية: ،مػامي تكعػاطوف الفوػر، وحبكػرة الػدسر ت   ؟ إف ع ػدست املفػاار، فاػي مػوف الصػورنفس فمالػل م ره 
فػػػأو ،وز ػػػػ  هبػػػػ ا املاػػػػ    مػػػػن حبػػػػري، واػػػرز   مػػػػن لعلػػػػع حنري...منهػػػا األوؿ واآلاػػػػر، ،وػػػػن ،وشػػػال 

  6خ وعمعا وػ اعمكاهعا إ ز ذ و اعوسم ععء ي م املسكأار ابلكعءي ، 
رول؟ ؿ والم ػػػػراع؟ وعػػػػالـ ازهػػػػكهاـ وازقػػػػناع؟ وإزـ الكعػػػػروه والكصػػػػافمالػػػػل بانسػػػػية: فػػػػي ع امػػػػد
-فازـ تػػػ ز اإلمػػػػاء   منصسػػػة العمائػػػ ؟ ول ػػػػن اذ ػػػري قػػػوؿ المائػػػػ  وحتػػػل الرسغػػػوة الاػػػػنب الصػػػرول...

 :-التوو 
بب ن الالالالالال  شبب الالالالالاللب الالالالالال ب    الالالالالال ب الالالالالال    ب

بب
ببب

ب بأ الالالالالالالالالالالالالالالّ ب   الالالالالالالالالالالالالالال  ب ب إنالالالالالالالالالالالالالالالزبروضش
ب
ب

                                                 
  92هورة النح  خ  1خ
  54هورة ال مرة خ  2خ
 173،ص1نفل التيب، ـ  3خ
  9هورة الكوبة خ  4خ
 38دوواف الشافعي، تمدح: دمحم إبراهي  هاي ، م ك ة ابن هينا، الماهرة، ص  5خ
  35هورة فصال خ  6خ
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بوك الالالالالالابرالالالالالالّ ب سالالالالالال  بل ر  ب  ّ الالالالالال  
ب

ب(1)  الالالالربيالالالال رم ب الالالال ٍكبو  نالالالال بم الالالال  ب
ب ،  ،هأؿ هللا تعاىل ،ف ووقد من توفيمػ  مػا ،ػد، ووسػي  مػن تسػدودؾ مػا مجػد، وز وتيػ   بيد

اػػ  ت ػػوف األاػػرار لع يػػد ع يػػدا ع يػػدا، وديػػدس عاػػف الػػدنيا بسػػاط هػػعدا، ...عايػػ    امهالػػة األمػػد
 -ال سي -ووه ه م ا ا  ز ون غي ألاد من بعدا: 

بآمالالالالالالالال أبآمالالالالالالالال ب بأر الالالالالالالالربب   الالالالالالالال  ٍب
 

بب
بب
ببب

  ابإ  هالالالالالالالال بأ الالالالالالالالابآمالالالالالالالال  الالالالالالالالّ بأ الالالالالالالالب

ب
ب
ب

ل  ،نػػواره  ا  العايسػة، ومتػ، ووكػألق رونمػا  وبشػرا، عاػػف اكػر مث السػالـ الػ ي وكػأنسق ع مػا  ونشػػرا
 .(2)، ورُحة هللا تعاىل وبر اتهتمايسةا

 بني األمصار األندلسية إىل االاة ،قساـ:تمس  مناظرة صفواف بن إدرو   أقسام املهاظرة:
دعاء  مسجوعا  لألم  ع د الرُحن بػن هػاتاف ووهػ  بػن ع ػد املػعمن بػن وتكك ن  أوال: املقدمة:
و،انػػاءا،  ب مائػػ  النمػػاف و،بنػػاءا،   ػػا ضػػ ك عاػػف ا  سػػ ع ،انػػاءه هللا مػػوزي ،مكػػ   عاػػي إذ ومػػوؿ: ت

ػػنع الػػي ن وصػػ و  ػػللع م  واألمػػاف... ومػػن قػػدسـ صػػاحلا  فػػال بػػدس ،ف ووازوػػه، ومػػن وفعػػ  اػػ ا  ز  لػػ  مػػا ش 
 .هتوعدـ جوازو

،راد هبػػػ ا الػػػدعاء الكمػػػرسب مػػػن األمػػػ  والكػػػودد إليػػػه ليحءػػػف مب انػػػة رفيعػػػة   بالطػػػه، قػػػائال  عاػػػف 
 لساف   س مدونة ،ندلسية: ت،و ،اق ابألم  و،وىلت.

ش ياية وقرط ة وغروطة ومالمة ومرهية وبانسية وتػدم ، في ػا ووءهر تناف    سم من إ ثانيًا: املنت:
ا  األم  املواسدي، إذ راال   س مدونػة تفوػر عاػف صػاا كها مبػا تكسػ  بػه بينه ا، عاف ااككاف امل

املػػػدف األاػػػر    اػػػوار جػػػد   امغػػػرا  واحلكػػػاري، وتنػػػكمم مػػػن قػػػدر مػػػن فكػػػائ  عاػػػف املسػػػكووني
نفسػػه، شػػيسق، وعػػ س عػػن اصػػوبة ايػػاؿ املعلػػ  الػػ ي ،لػػ   مناظرتػػه اػػواب  قصصػػيا   كعػػا ، و  الوقػػل 

 ش ياية الغاض ة  الن ر: كاروة وصفا  واقعيا  من ذل  قوؿ إها احلو اثر  وص  مواق  ه ا املدف
النهر ... ...ُحػػم غيءػػا ، و ػػادت تفػػيه  فيكػػا ، وقالػػل: مػػا هلػػ  ونوػػدوف وونمصػػوف تن سػػرت ت

  مػػػا شػػػلل مػػػن ،بنيػػػة راػػػاب،  مصػػػر األنػػػدل  والنيػػػ  هنػػػري...الػػػ ي وكعاقػػػب عايػػػه امػػػنر واملػػػدس، ،و
ػػػػػػحعمع وروض وسػػػػػكغع بنكػػػػػرته عػػػػػن السػػػػػحاب... فػػػػػػأو ،وز ػػػػػ  بسػػػػػيدو اهل ػػػػػاـ و،اػػػػػق  اآلفع اعص 

 .  3ختاحل عق  

                                                 
الشعر ل د بن ع ػد العنوػن بػن ع ػد الػرُحن بػن ع يػد هللا بػن عيػاش الكجيػت ال شػا ، اإلااطػة   ،ا ػار غروطػة، لسػاف   1خ

 485، ص1994، 1، الشر ة املصروة لات اعة والنشر، الماهرة، ط2الدون بن ااتيب، حتميق: دمحم ع د هللا عناف، ـ
 175-170، ص1نفل التيب، ـ  2خ
   51هورة ووه  خ  3خ
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 فردت عايها قرط ة ابزدراء قائاة: 
امعي   ال يػل املتهػر الشػرو ... و  جػ..  الـ العدا ضػرب مػن اهلػ ايف...رت ننرا .تلمد   س 

فػػػأقروا   ابألبػػػوسة و فسػػػوا عػػػن سػػػكأار عاػػػيس هبػػػ ا السػػػيسد األعاف...ف ا ،جػػػد ،ف ومشػػػاهد لياػػػة المػػػدر...
ر ئ   ػ   ت ارو    ػر  لك  ػ   ع نػدع ابع يػ  وتسػك ر بميػة املػدف   ت ػادؿ الػكه  والنءػرات في ػا بينهػا   1ختذعل   ػ   اع

 إىل ،ف وص  ال اتب إىل ااامتة.
بػني املػدف املكواصػ ة،   ػا   حيمسػق الفػوز إلاػد  املػدف   ونه املناظرة ابملصاحلة  ثاسثًا: اخلامتة:

عاػػف صػػوحي ا ا، وإ ػػا تػػرؾ لألمػػ  اروػػة ااكيػػار املدونػػة الػػيت وفكػػاها لك ػػوف عاصػػ ة ما ػػه، داعيػػا  لػػه 
ت،هػأؿ هللا تعػاىل ،ف ديهسػد لػه األايـ اػ س ت ػوف األاػرار لع يػد ع يػدا  مبا  ز و وف ألاػد مػن بعػدا:

ورُحػة هللا  ...وه ه ما ػا  ز ون غػي ألاػد مػن بعػدا، مث السػالـو دنيا بساط هعدا، ع يدا، وديدس عاف ال
 تعاىل وبر اتهت.

هنػػا ال اتػػب   مناظرتػػه مػػنها امغػػرافيني والرساالػػة، إذ وصػػ  املػػدف األندلسػػية  مممه ا املهمماظرة: 
ػػػػنا  عاػػػػ  امليػػػػادون ازقكصػػػػادوة واحلكػػػػاروة والكارخي واواضػػػػرها، مشػػػػ ا  إىل ميسػػػػنات  ػػػػ  مدونػػػػة ف يػػػػة، مر س

  بتػػػػاح تماسػػػػدت مػػػػن جػػػػداوهلا ،هػػػػال ا ، واطساعػػػػل   موقعهػػػػا امغػػػػرا  ومجػػػػاؿ ط يعكهػػػػا، ومػػػػن ذلػػػػ  ت
ػػػاؽ، وبػػػرد نسػػػ عتػػػافعػػػادت ،فال ػػػا ، وميػػػاا تسػػػي  عاػػػف ،  وا ػػػب زهرهػػػا   وػػػردس ذمػػػاء ي  ػػػأدم  العشس

كػػاؿ مدونػػة و،اػػػر  مبػػػا ت وقػػػد تعػػددت مػػػنايت  ػػػ  املسػػكج  ابزنكشػػػاؽ، فحسػػع ز و ت ػػػ  فيػػػه وز حي 
 ووائ  ط عها ووساورا.

 قيوة املهاظرة:

ب   ومػػ  عنػػد كا ػػاة املشػػارقة   املفاضػػاة بػػني املػػدف ووصػػفها تػػارافكهػػا، فال ػػػ ت  ػػن   ط7
واقعيػػا  فحسػػب، وإ ػػا قػػمك لنػػا ا اوػػة املػػدف املكنافسػػة   اػػبس  األمػػ ، ومداػػه مػػن اػػالؿ 

حلجػا وال اهػني عاػف صػحة  رائهػ ، زهكدزؿ اباوار مكويس  بني املدف ومـو عاف امدؿ وا
 وهي طرومة جدودة   وس ق لا شارقة ،ف اعك دوها   مناظرا   بني املدف املشرقية.

 تعدس املناظرة وايمة اترخيية مه سة تش  إىل اصائم ه  م من املدف األندلسية. -2
ػػػػا   -5 ملمػػػػاوي  الفنيػػػػة   عصػػػػر املكنوعػػػػة واعػػػػن امافػػػػة الشػػػػاعر ع سػػػػل الرهػػػػالة انت اعػػػػا  مه س

 املوادون.
ت عػػػن تعاسػػػق الشػػػاعر الشػػػدود ابألنػػػدل  وشػػػغفه بت يعكهػػػا وإشػػػادته مبءػػػاهر ام ػػػاؿ    ػػػا عػػػ س

 واحلكارة فيها.

                                                 
  54  هورة ال مرة خ1خ
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* رسالة الشقندي
(1)

: 

فكسػ   ، إذجر  جػداؿ بػني ،  الوليػد إّاعيػ  الشػمندي و،  حيػ، املعاػ  التنجػي لبب تأسي  ا:
 ل ا  بر املغرب.األوؿ بر األندل ، وفك  ا

، و ػػػاف حيػػػ، بػػػن ،  ز ػػػراي وهػػي رهػػػالة ،دبيػػػة دارت بػػػني التػػػرفني   اكػػػرة صػػااب هػػػ كة، ، 
واألدابء لاكنػػػاظر   ماسػػػه،  ـ واآلداب، ووفسػػػل ارػػاؿ لاعا ػػػاءاألمػػ  ننوهػػػا ، غػػػ  مكنمػػل وػػػر  العاػػػو 

 عاف الكع   عن  رائه  من دوف ،ف ونحاز إىل عا اء املغرب. وشجعه و 
نتالقػػػا  مػػػن إديانػػػه حبروػػػة الػػػر،ي طاػػػب مػػػن ال ػػػات ني املكنػػػاظرون ،ف وع ػػػال ف ر ػػػا ووسػػػجال مػػػن وا

الػػر،ي عنػػدي ،ف وع ػػ   ػػ  وااػػد من  ػػا رهػػالة   تفكػػي  بػػرا، تتناظر ػػا مػػا حيسػػن  ايػػدا إذ قػػاؿ: 
ففعػال   ا وصدر عن  ػا مػا حيسػن  ايػدا، ياعا ، و،رجو إذا ،اايك ا له ف ر فال الـ هنا وتوؿ ودير ض

 .(2خ تذل 
ولمد افءل لنا املصػادر األندلسػية رهػالة الشػمندي و،غفاػل رهػالة ابػن املعاػ    فكػ  ،هػ   

 املغرب  ا ضي  عاينا مكعة ازطالع عاف مك وهنا ومعرفة منها  ات ها و،هاوبه.
 تمس  املناظرة إىل االاة ،قساـ املمدمة، وامل ، وااامتة. أقسام املهاظرة:

كه  املمدمػػػة بػػػدعاء حي ػػػد هللا تعػػػاىل عاػػػف مػػػا اػػػم األنػػػدل  بفكػػػائ  ز تعػػػد وز اهػػػ :املقدممممة
جبنوػػػػرة  احل ػػػػد هلل الػػػػ ي جعػػػػ  ملػػػػن وفوػػػػرت حتصػػػػف، وحي ػػػػ  ُحػػػػدا تعروكػػػػا  ابملغػػػػرب و،هاػػػػه إذ ومػػػػوؿ:

 إذ ز وماؿ لانهار: اي مءا ، وز لوجه النعي : اي ق يل: ]ال سي [...األندل  ،ف وك ا  م ء فيه
بنب   الالالالالالال لبذ ب الالالالالالال  وقالالالالالالال بو الالالالالالال  بم الالالالالالال 

ب
ب(3) الالالالالالالالالالإنبو الالالالالالالالالال  ب  الالالالالالالالالال   بقالالالالالالالالالال  ا ب  الالالالالالالالالال  بب

ب    ػـر ط ػاعي، ائفامكد   الفور ابعي، و،عانع عاػف الفكػ...،ُحدا عاف ،ف جعاع  ن ،نشأته
 .(4)تو،ها  تساي ا...و،صاي عاف هيدو دمحم

                                                 
هو ،بو الوليد إّاعي  بن دمحم الشمندي نس ة إىل قروة شمندة اليت تت  عاف هنر قرط ة ولاورها من جهة امنػوب، و ػاف   1خ

دح جامعا  لفنوف من العاـو احلدو ة والمددية، وعع مبجا  املنصور ف انل له فيه مشاهد غػ  ذمي ػة،  كػب شػعرا    مػ
 املنصور إذ قاؿ: 

 ترمي السعود ههاما  والعدا عرض  إذا هنكل فاف السي  منكهه            
 فاي       ما تنووه معنض ل  ال سيتة تتووها وتنشرها                                  

هػػػعيد، دار ال كػػػاب . ااكصػػػار المػػػدح املعاػػػف   الكػػػارو  الاػػػف، ابػػػن 223، ص 3ب ج انءػػػر ترمجكػػػه   نفػػػل التيػػػ 
 138، ص1980الا نا ، 

 186، ص3نفل التيب، ـ  2خ
   338، ص1983دوواف املكنت، دار ب وت لات اعة والنشر،   3خ
 187، ص3نفل التيب، ، ـ  4خ
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بفكػػاهان  ومفكوػرا  عػن األنػدل ،  ا املمدمػة الػػيت دبػا هبػا رهػالكه مػػدافعا    هػ وو ػدو الشػمندي
 ،والواقػػػػ  ودع ػػػػه ،ف نػػػػ  الوهاػػػػة األوىل وشػػػػعرو أبنػػػػه مت ػػػػلن   منػػػػاظرة اصػػػػ ه ألف المػػػػوؿ وسػػػػعفه

 واملفارقة جاية ز حنكاج إىل عناء من ،ج  إبرازها.
و،مػػػػا مكػػػػ وف رهػػػػالكه فيمسػػػػ  بػػػػدورا إىل قسػػػػ ني، ذ ػػػػر ابلمسػػػػ  األوؿ منػػػػه فكػػػػ   املكػػػػ وف:

وشػػغفه أبّػػاء األدابء والعا ػػاء والفرهػػاف واألمػػراء واملاػػػوؾ األنػػدل  و،هاهػػا    ػػ  العاػػـو وامليػػادون، 
 ال ون ،عاوا من شأف األندل ، وعرض  اذج من شعر األندلسيني  ن عرفوا ابملواهب والن وغ.

اػاوؿ الشػػمندي   هػػ ا المسػػ  إبػػراز اهلػػوة الػػيت تفصػػ  بػػر األنػػدل  عػػن بػػر العػػدوة، فػػاملغرب ز 
فكػػاها، و  ػػا ،ف العجػػوز الشػػ تاء ز تسػػاوي شػػيلا  ،مػػاـ الفكػػاة وسػػاوي شػػيلا  وػػ  ر ،مػػاـ األنػػدل  و 

 احلسناء، ولوز منازعة ااص  وعص يكه ز كفف ال اتب ابلص ل إذ األمر ز حيكاج إىل بياف.
وإذا  اف الشػمندي منػدفعا    هجومػه عاػف اصػ ه، و  افكوػارا بػ ا مػن دوف ،ف وشػعر أبد  

فهػػ ا وػػدؿ عاػػف اروػػة الكع ػػ    عهػػد املواػػدون وزهػػي ا اػػني  اػػرج مػػن ،مػػ  هػػ كة املواػػدي املغػػر 
ت،مػا قولػ   قارف الشػمندي بػني ا ػ  املواػدون ابألنػدل  وا ػ  هػابميه    اكػرة األمػ  إذ قػاؿ:

 فمد  اف املاوؾ منا ،وكا ، وما حنن إز   ا قاؿ الشاعر: ]املكمارب[. خاملاوؾ منا 
ب  الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال  شب   نالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال بو الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال  ب نالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال 

ب
ب(1)ن الالالالالالالالالالالالالالالالالال  بو الالالالالالالالالالالالالالالالالال  بن الالالالالالالالالالالالالالالالالال  بو الالالالالالالالالالالالالالالالالال  ب

ووػػ  ر ال اتػػب مػػن هػػعزء ااافػػاء املنصػػور، وماػػوؾ التوائػػ ، وفكػػاه  عاػػف األنػػدل  ووماػػ  ب
ابملمابػػػ  مػػػن قي ػػػة اافػػػاء املغػػػرب وا امػػػه الػػػ ون ا  ػػػوا ق ػػػ  مػػػيء املواػػػدون إىل احل ػػػ  أبهػػػاوب 

وابهلل إز تومػػػوؿ هػػػاارا :  ،راػػػب وروح هػػػاميةزهػػػكهناء مػػػاز حي اػػػه إز ذو صػػػدر هػػػاار فيػػػه مػػػن ا
غػواطي؟ ،ـ بيوهػ  سػموت احلاجػب؟ ،ـ بصػال ال  بتفوروف ق   ه ا الدعوة املهدوة ،ّيل   مبن 

ا  وز رفعػػوا ملا ػػه داػػه مػػا ،جػػروا لػػه ذ ػػر مللشػػعراء األنػػدل  اتشػػفني الػػ ي لػػوز توهػػ  ابػػن ع ػػاد بػػن 
 .(2)قدرات

الغػػة املفرطػػة فيهػػا ، فمػػد ور ػػن الشػػمندي   هػػ ا ااتػػاب عاػػف بعػػه اموانػػب الكارخييػػة مػػ  امل 
جييػػد فهػػ   ااب معر ػة النزقػػة ألنػػه زاايفػػة املػرابتني ووهػػ  بػػن اتشػػفني صػػ صػب جػػاـ غكػػ ه عاػػف

 .نعكه ابل غ  ومود ُحرا.. الشعر العر  ، وقد
و  هػػػ ا مان ػػػة لاحػػػق، وعػػػدـ إنصػػػاؼ اايفػػػة املسػػػا ني، و،ايدوػػػه ال ػػػيه عاػػػف العػػػرب، وت  يكػػػه 

 عار ه  م  اإله اف.حل  ه  ودفاعه عنه    م

                                                 
، وال يػػل لان ػػر بػػن تولػػب الع اػػي، دوػػواف الن ػػر، حتميػػق: د. دمحم ن يػػ  طروفػػي، دار صػػادر، 188، ص3نفػػل التيػػب، ـ  1خ

 65، ص2000، 1طب وت، 
 191، ص3املصدر نفسه، ـ  2خ
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إهنػػػػا املفاضػػػػاة ومػػػػا وك عهػػػػا مػػػػن ادعػػػػاء اينػػػػا  وانسػػػػياؽ وراء العواطػػػػ  امياشػػػػة وال اتيػػػػة املتامػػػػة 
واإلقاي يػػة الكػػيمة اينػػا   اػػر، وهػػو مػػا جعػػ  الشػػمندي ز واكفػػل إىل كاهػػن الرجػػ  بػػ  انصػػب   

يني   العهػػد السػػابق هجومػه عاػػف منازعػػه، و،ق ػ  عاػػف ذ ػػر نمػػائم ووهػ  و،م الػػه مػػن احل ػاـ املغػػرب
 حل   املوادون.

مث ونكمػ  بعػد ذلػػ  إىل مػاؿ العاػػ  والعا ػاء فيعػدد مػػنه  مػا وفػػي ابلغػرض    ػ  عاػػ  وفػن  ػػن 
لا فاضػاة ابلعا ػاء فػأا  : هػ   ضػلع تعرس    إفوإنػت ااكفال به األندل    هال  عهودها وموؿ:

بػػن رشػػد األ ػػ ، وهػػ  ل ػػ    احلفػػو اد وم ػػ  ،  الوليػػ...ل ػػ    الفمػػه م ػػ  ع ػػد املاػػ  بػػن ا يػػب
... م ػػػ  ل ػػػ    النحػػػو م ػػػ  ابػػػػن  وهػػػ .وهػػػ  ل ػػػ    افػػػاظ الاغػػػة  ػػػػابن هػػػيدا..،  دمحم ابػػػن اـن

وه  ل ػػػ    التػػػب م ػػػ  ابػػػن طفيػػػ  صػػػااب ل ػػػ    عاػػػـو الفاسػػػفة  ػػػابن ابجػػػة...وهػػػ  التراوة...
 .(1)تال نيسة   ال يل الفارغ  صنرهالة اي بن ومءاف، وهب ،نه  اف و وف ل   م اه ف ا ت

وومصػػػد هبػػػ ا امل ػػػ : ،نػػػه لػػػي    بػػػر املغػػػرب مػػػن وفكوػػػر بػػػه ،م ػػػاؿ ابػػػن بسػػػاـ وإف وجػػػدوا ف ػػػا 
 عساه  ،ف ومولوا لو ،رادوا الكألي    ذ ر فكائ  املغرب.

ه  واملفػػػاارة هبػػػ  عاػػػف املغاربػػػة بػػػ    ر عا ػػػاء األنػػػدل  و كػػػاهب  وشػػػعرائوز و كفػػػي ال اتػػػب بػػػ
املشػػرؽ و،دابءا، فهػػو وفكػػ  ابػػن دراج عاػػف املكنػػت بػػ  وفكػػاه عاػػف هػػائر الشػػعراء، فالشػػمندي وتػػاؿ 

رقة عاػف اػد هػواء، فػاذا  ػاف ،بػو وعاي من م انة األندلسيني، وجيعاه  ،عاف مرت ة من املغاربة واملشا
ندلسػػي مبننلػػة ة ابػػن دراج مبننلػػة املكنػػت عنػػدما قػػاؿ: هػػو ابلصػػم  األمنصػػور ال عػػالت قػػد جعػػ    اليكي ػػ

املكنت بصم  الشاـ.. فاف ابن دراج ،اسن من املكنت ب  ،اسن الشػعراء   م ػ  هػ ا الترومػة خمػدح 
 املاوؾ .

وهنا وشك  الشمندي   ،ا امه، وو ال    ادعائه ابلنيػ  مػن فتااػ  املشػرؽ   الشػعر والن ػر 
 ه طرومكني:معا   كفكياه ابن شهيد عاف ابن ،  ربيعة، ولمد ها    مفاضاك

 ػ إبراز فكائ  ،ه  األندل  عاف ،ه  املغرب. 7
ػ الترومة ال انية دع  هبا األوىل فع د إىل املوازنة بني املشرؽ واألندل ، وفكػ  ،دابء األنػدل  2

 عاف غ ه .
وونكم  ال اتب   توجيهه ااتاب إىل اصػ ه مفاضػال    شػ  األغػراض والفنػوف الشػعروة إىل 

ء األنػػػػدل  وشػػػػاعراته فيػػػػ  رهن ووفػػػػاار هبػػػػن وزهػػػػي ا وزدة وزونػػػػب بنػػػػل زايد ،ف وصػػػػ  إىل شػػػػعرا
 املعدب.

ف ػػاهلل إز مػػا ،ا تػػع: ت وبعػػد ،ف وعػػرض  ػػاذج شػػعروة ،ندلسػػية ووجػػه ااتػػاب إىل منازعػػة قػػائال :
من شاعر   ال ي تمػاباوف بػه شػاعرا   ػن ذ ػرت، ز ،عػرؼ ل ػ  ،شػهر ذ ػرا ، و،ضػو  شػعرا ، مػن ،  
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دوا فوػػػرا، وتنسػػػوا ذ ػػػرا، فمػػػد  فػػػا   مػػػا جػػػر  مػػػن الفكػػػيحة حػػػامػػػراوي، و،وىل ل ػػػ  ،ف ل الع ػػػاس
 قوله من قصيدة ديدح هبا اايفة: ]التوو [  عاي   

بإذ بكالالالالالالالالالالالالال نبأمالالالالالالالالالالالالالا ب   مالالالالالالالالالالالالال نبأر ق الالالالالالالالالالالالال  ب
ب

ب إنالالالالالالالالالالالزب الالالالالالالالالالال ه بل  الالالالالالالالالالال ب  الالالالالالالالالالال   ب   الالالالالالالالالالال نب
ب فػػػاء ،اػػػد ظر  ت، ولمػػػد ،نشػػػد دائػػػ  الػػػدهرخ مػػػا وقػػػ  خاع ػػػاف  ومػػػا ،ضػػػع  مػػػا جػػػاء ف ػػػا ،قػػػ ل

رواػه وشػعرا و األندل  ه ا ال يل، فماؿ: ز ون ر ه ا عاف م   امراوي، فسػ حاف مػن جعػ  نسػ ه 
 .(1)تتكناهب   ال مالة

نصػػور وبعػػد ،ف وشػػفي الشػػمندي غاياػػه مػػن شػػعراء املغػػرب ونكمػػ  إىل ميػػداف الفروهػػية فيػػ  ر امل
 وغ  ا.وابن مردنيش..

و،مػػا   المسػػ  ال ػػا  مػػن مكػػ وف املنػػاظرة فنػػراا وصػػ  بعػػه املػػدف األندلسػػية منوهػػا  بفكػػاها 
ومشػػ ا  إىل مػػا تفػػردت بػػه مػػن ّػػات ومػػنااي مػػن ايػػ  الت يعػػة والع ػػراف والصػػناعة واحلكػػارة اػػ  إف 

إف تعرضػل ت المارئ ليعد ه ا المس  هجال  ،دبيا  واجك اعيا  واترخييا  وعا يا  لا دف األندلسػية ومػوؿ:
 (2)تفاّ  ما دييل احلسود   دا  ...إىل ذ ر ال الد وتفس  كاهنها
اػ  .كاهػنها اعكػداؿ اهلػواء، واسػن امل ػا ..تشػ ياية  بادتػه الػيت مػن وو د، حب م األندل  خإ

، وز و كفي بكفكياها عاػف مػدف املغػرب (3)تش ياية وجد...إإف العامة تموؿ: لو طاب لنب الت    ا
فيهػػا   ػػرة مػػا و ...وهنرهػػا نيػػ  بػػال متسػػاح، غابػػة بػػال ،هػػدت كػػاها عاػػف مػػدف مصػػر والشػػاـ ففيهػػا:بػػ  وف

 ما ز ووجد   ،قتار األرض. (4)تمن الكني الموطي والشعري
وور ن الشمندي   مفاارته بني املدف عاف اصائم اكاروة افكمد ا مػدف املغػرب ،و أتاػرت 
  ميػػػػداهنا م يال ػػػػا   األنػػػػدل   ػػػػاآلزت املوهػػػػيمية.. و ػػػػ ل  احلػػػػاؿ   ميػػػػداف الشػػػػعر والكوشػػػػيل 

شػيء إز مػا جاػب إليػه مػن األنػدل ، واسػ ه  الػدؼ  هػ ا لي    بر العدوة منتو والنج . وموؿ: 
 .(5)رتاؿ وال ا و،بو قروف ودبدبة السوداف وُحاقي ال ابو،قو 

  الكعءػي  ، وكػالكمػف  رهػي امل ا ػة   المػدح، ومر ػن العاػ ، ومنػارتمث ونكم  إىل قرط ػة فهػي  
 .(6)والكمدحت
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تفاهنػػا دمشػػق مث غروطػػة  ،مث وػػ  ر قاعػػة خجيػػاف احلروػػر  زعكنػػاء ابدوكهػػا وااضػػر ا بػػدود احلروػػر 
مجعػل بػني منءػر ال حػر ت،ما مدونػة مالمػة فمػد  .(1)تبصار ومت ل األنف  ، ومسرح األبالد األندل

و اػ  الػوادي النائػر هلػا   فصػاي الشػكاء .وال وج اليت شاهبل حيػـو السػ اء...وال  ابل رـو املكصاة..
 (2)تاملنسػػوب إليهػا، ألف اّهػا   المػدح روػػة ا ااكصػل بػه مػػن هػائر الػ الد الكػني الروػي ػو .والربيػ ...

إىل ،ف  و عاف ذ ر احلواضر األندلسية  افػة  املروػة، ومرهػية، وبانسػية وجنوػرة ميورقػة، وومػدـ فوائػد 
ػػا   اااميػػة  اترخييػػة عنهػػا، ووعرفنػػا مبنكجا ػػا الػػيت اشػػكهرت هبػػا ونشػػاطها الكجػػاري، ووصػػ  ،هاهػػا ّو

  بمػػػاع األنػػػدل ، وتكعػػػرؼ عايهػػػا و،نػػػل جػػػال  عاػػػف ،رو كػػػ  تكويػػػ   واا اميػػػة  ػػػا جيعاػػػ  تكجػػػوؿ
 مجاؿ تا  ال الد.

ال الػ  مػن الرهػالة مب ػ  مػا بػد، بػه، إذ ُحػد هللا تعػاىل عاػف مػا اػم المسػ  واك  الشػمندي   
هػػػ ا تفاحل ػػػد هلل الػػػ ي ،طاػػ  مػػػن املغػػػرب بػػه األنػػػدل  مػػػن فكػػائ ، وصػػػاف عاػػػف املصػػػتفف املوكػػار 

ني مجيػػ  ،هاػػه مبننلػػة الػػرنوس، وصػػاف هللا عاػػف هػػيدو دمحم ن يػػه املوكػػار مػػن صػػفوة الشػػ وس وجعاهػػا بػػ
 .(3)تبوصح ه، صالة مكصاة إىل غابر احلم العرب وعاف  له

ة بػني األنػدل  واملغػرب، جػاءت ممدمػة الرهػالة واامتكهػا مناهػ كني ملوضػوع املنػاظر  مه ا اسرلاسة:
، و،مػا املكػ وف فمػد ات ػ  الشػمندي   الشػتر األوؿ منػه عاف ،نه من األنػدل  هللاع  ا ال اتب  ُحد فيه

منهجػػا  هػػرداي ، إذ ،جهػػد اافءكػػه وعػػرض لنػػا مػػن األّػػاء واألعػػالـ   ميػػادون احل ػػ  والرايهػػة والػػنء  
مػػػا حيػػػرز ألهػػػ  األنػػػدل  قصػػػب السػػػ ق، ووسػػػج  ،هػػػ اب الكفػػػوؽ عاػػػف  والن ػػػر والفاسػػػفة والفروهػػػية

الشػػػعروة األندلسػػػية فػػػال و كفػػػي   مفاضػػػاكه بػػػني األندلسػػػيني  اربػػػة وزهػػػي ا   عرضػػػه لا نكجػػػاتغامل
واملغاربة فحسب، ب  ع د إىل املفاارة مبدف ،ندلسية وشعراء ،ندلسيني عاف اواضػر مشػرقية  الشػاـ 

  ذلػ  زايدة اهلػوة بػني خاألنػدل  واملغػرب ،  ، غاوكػهمن املدف املشػرقية، واملكنػت مػن الشػعراء املشػارقة
 بني صورة األندل  املشرقة وصورة املغرب المامتة. وتوضيل املفارقة

و  الشػػتر ال ػػا  مػػن مػػ  الرهػػالة ات ػػ  ال اتػػب مػػنها امغػػرافيني والراالػػة، إذ وصػػ  فكػػائ  
املػػػدف األندلسػػػية واواضػػػرها، مر ػػػػنا  عاػػػف املوقػػػ  امغػػػرا ، وع ػػػػارة امل ػػػا ، واألعػػػالـ    ػػػ  مدونػػػػة، 

ة   امليػػػادون ازجك اعيػػػة والعا يػػػة وازقكصػػػادوة واحلكػػػاروة وهيػػػ  عػػػن الن يػػػن عاػػػف ّػػػات  ػػػ  مدنيػػػ
وهػػياكه   ذلػػ  املمارنػػة بػػني املػػدف األندلسػػية واملغربيػػة مػػن جهػػة، وبينهػػا وبػػني بعػػه املػػدف  ،والكارخييػػة

 املشرقية من جهة ،ار ، لكعنون م ه ه، وحتميق غاوكه املنشودة من ه ا املفاضاة.

                                                 
 217، ص3املصدر نفسه، ـ  1خ
 219-218، ص3نفل التيب، ـ  2خ
 222، ص3املصدر نفسه، ـ  3خ
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 قومة الرسالة:

عاػػف ،ا ػػاـ نمدوػػة و،دبيػػة انت اعيػػة تسػػكدعي المػػارئ ،ف وك هػػ    قراء ػػا  انتػػوت الرهػػالة -7
 ػة بعكػها العػدؿ واإلنصػػاؼ وزهػي ا اػني طعػن   هػػ ة بعػه اافػاء املغػرب واػػوؿ نرا

 فكائاه  إىل نمائه.
تعد الرهػالة هػجال  ،دبيػا  اػافال  ابلفوائػد العا يػة واألدبيػة والكارخييػة ز دي ػن ازهػكغناء عنػه  -2

  دراهة ،ي نشاط   األندل    عهد املوادون. 
دلػػػل الرهػػػالة عاػػػف امافػػػة ال اتػػػب املكنوعػػػة وقػػػوة اافءكػػػه مػػػن اػػػالؿ ازهكشػػػهاد ابلػػػناث  -5

املشرقي واألندلسي، وهي  عن ال  ل التوو  ال ي قدمػه ألدابء األنػدل  وعا ػاء عصػرا 
 والعصور اليت ه مكه.

  كابة الوصفية   عهد املوادون.ع ت الرهالة عن املسكو  الفع لا -2

 املوازنة بني رسالة ابن حزم والشقندي يف فضائل البلدان:

  وفاضػػ  ابػػن اػػـن بػػني بػػر األنػػدل  وبػػر املغػػرب   ػػا فعػػ  الشػػمندي ألف منتاػػق  ػػ  منه ػػا  -
خمكاػػػػ  عػػػػن اآلاػػػػر، فغاوػػػػة ابػػػػن اػػػػـن إبػػػػراز فكػػػػائ  األنػػػػدل  وغاوػػػػة الشػػػػمندي تفكػػػػي  بػػػػر 

 املغرب.األندل  عاف بر 
مأ الشمندي إىل ازهكهناء والسػوروة مػن اصػ ه ليػنمم مػن قػدر املغاربػة ووػداه اجػا  -

منازعه عاف النميه من ابن اـن ال ي قارف بني عا اء األندل  واملشرؽ من غػ  لػرول ،و 
 اهكهناء، مفكال  أبهاوب غ  م اشر عا اء األندل  عاف غ ه .

ألنػػدل  عاػػف النمػػيه  ػػا وجػػدوا   رهػػالة الشػػمندي نماػػل رهػػالة ابػػن اػػـن ذ ػػر اواضػػر ا -
.  الاه  إز إشارة طفيفة عن قرط ة مسم  ر،س ابن اـن

تشػػنؾ رهػػالة ابػػن اػػـن مػػ  رهػػالة الشػػمندي   امانػػب الػػ ي وشػػك   عاػػف فكػػائ  عا ػػاء  -
األنػػػدل  إز ،ف رهػػػالة الشػػػمندي ،عػػػ  و،رػػػ  و،افػػػ  مػػػن رهػػػالة ابػػػن اػػػـن لشػػػ وهلا عا ػػػاء 

وهػػػػو ،مػػػػر راجػػػػ  إىل الػػػػداف  الػػػػ ي اػػػػدا شػػػػعراءها وا امهػػػػا وفرهػػػػاهنا ومػػػػدهنا، األنػػػػدل  و 
 ابلشمندي إىل  كابكها وتفكي  برا عاف املغرب.
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* مناظرة لسان الدون بن اخلطوب
(1)

 بني مالقة يف األندلس وسال يف املغرب: 

رب مػػػن وفاضػػػ  ابػػػن ااتيػػػب   مناظرتػػػه بػػػني مالمػػػة وهػػػال بػػػني األنػػػدل  واملغػػػ ،قسػػاـ املنػػػاظرة:
 اي  املنعة والصنعة والس عة واملسا ن واحلكارة والع ارة والنكارة.

وو ػػػد، ممدمػػػة املنػػػاظرة ابلػػػرد عاػػػف مػػػن طاػػػب منػػػه املمارنػػػة بػػػني مػػػدونكني غػػػ  مكنػػػاظرتني داعيػػػا  لػػػه 
هػألع عرفػ  هللا عػوارؼ السػعد املمػي ، وُحاػع توأله  ال غرون األندلسػي واملغػر  ابحل اوػة إذ ومػوؿ: 

 ... وإايؾ عاػػف الصػػراط املسػػكمي ، املفاضػػاة بػػني مػػدونكني مالمػػة وهػػال، صػػاف هللا مػػن هب ػػا مػػن النسػػي
 .(2)بعد ،ف رضيل حب  ي قاضيا ...زاكصاصي بس ن ال ادونت

 مك ػػػاااكني، ول نػػػهووػػػر  ال اتػػػب   هػػػ ا املنػػػاظرة عػػػدـ الك ػػػافع   املوازنػػػة بػػػني مػػػدونكني غػػػ   
عاػػػف ،ف الكفكػػػي  ومػػػ  بػػػني مػػػا تشػػػابه وتمػػػارب، ،و تشػػػا   ،قامهػػػا ردا  عاػػػف مػػػن طاػػػب منػػػه ذلػػػ  ت

وتناهػػػػب، وإز ف ػػػػ  ومػػػػ  الكفكػػػػي  بػػػػني النػػػػاس والنسػػػػناس، واملاػػػػ  واانػػػػاس، وقػػػػرد ام ػػػػاؿ وظػػػػت 
 .(3)تال ناس

مالمػػة عاػػف هػػال املغربيػػة عاػػف و  املػػ : ونءػػر ابػػن ااتيػػب لألنػػدل  مفكػػال  املدونػػة الغروطيػػة 
فأمػػػا املنعػػػة، تالػػػرغ  مػػػن إقامكػػػه هبػػػا ،  ػػػر مػػػن هػػػنكني ،انػػػاء نفيػػػه مػػػ  هػػػاتانه دمحم الغػػػع ابهلل. ومػػػوؿ: 

فك  ازرتفاع ومنوة ازمكناع، ،ما قص كها، فاقكعدت ام ػ   رهػيا  ورفعهػا هللا هلا ف المة، ارهها هللا، 
 .(4)توارهام او  عايا ، بعد ،ف ضوعفل ،هوارها و،ق

و، ػـر وهػا ، و،بعػد الك اهػا ، مػن ،ف  ،،رف  قدرا ، و،شهر ذ را ، و،ج  شأو ، و،عن م او  ف المة ت
 .(5)تتفاار ،و تتاوؿ

وو ػػػني ال اتػػػب م انػػػة مالمػػػة وتفوقهػػػا عاػػػف هػػػال مػػػن ايػػػ  موقعهػػػا امغػػػرا  ومجػػػاؿ قصػػػورها، 
،و  ه مػن هػال الػيت لػردت مػن  ػ  منوػةومنعة ،هوارها، وعء ة ،ايائها، و  ػرة صػناعا ا عاػف النمػي

                                                 
هػػ    713لساف الدون بػن ااتيػب مػن ،دابء العصػر الغروطػي اّػه ،بػو ع ػد هللا دمحم بػن ع ػد هللا بػن هػعيد، ولػد هػنة   1خ

يكػه فشػب ،دو ػا  ز غروطة،  اف ،بوا من ،ه  العا  واألدب فعني بدواوون غروطػة عنػد ،مرائهػا بػع األُحػر، عػع ،بػوا بنب
وشػػػق لػػػه غ ػػػار،  ػػػاف  ات ػػػا  موهػػػوعيا  مػػػن ،هػػػ   ك ػػػه خروضػػػة الكعروػػػ    احلػػػب الشػػػرو  ، وخدوػػػواف الصػػػيب وامهػػػاـ ، 
وخاترة التي  ورااة الشكاء والصي   وص  فيها باداف األندل  واملغرب، و  ل  خمعيار ازاك ار   ذ ػر املعاهػد 

اتيػػب   املغػػرب واألنػػدل   ، و ػػاف لسػػاف الػػدون بػػن ااتيػػب  ات ػػا  مػػن  والػػداير ، وخمشػػاهدات لسػػاف الػػدون بػػن ا
  كاب الدواوون، وهرعاف ما ترقف فصار رئي  ال كاب، مث ،ا  م انة الوزور األوؿ. 

ومػػػا بعػػدها، صػػػ ل األعشػػف لامشػػػندي  261، ،ع ػػػاؿ األعػػالـ، المسػػػ  ال ػػا  ص6-5انءػػر ترمجكػػه:  نفػػػل التيػػب ج 
 .6/536ج

 57مشاهدات لساف الدون بن ااتيب ، تل: الع ادي، ص  2خ
   57املصدر نفسه، ص  3خ
 56املصدر نفسه، ص  4خ
 57املصدر نفسه، ص  5خ



 املناظرات بني املدن األندلسوة

52 

 

وهػال عاػف مػا عا ػل هػور امػ ، وقػور عاػف الكجنيػد والكشػييد فكياة عاف اػد قػوؿ ابػن ااتيػب ت
... و  عهػػػد قروػػػب اهػػػك ااها ...فمػػػ  هػػػورها مفػػػرد وابهبػػػا ممصػػػد ز هػػػاتر حي يػػػه، واملػػػاء هبػػػا معػػػدـو
روع والمصور والصػناعات مػا تندهػي بػه ،مػا فسال مدونة مكواضعة، ،هوارها ااماة لي  فيها الن ..الرـو

 .(1)تغامرة ابلنع  واألهواؽ واملكننهات  اها نكارة واالؿالمالمة 
ووكن ػػر لسػػاف الػػدون لفكػػ  املدونػػة املغربيػػة عايػػه ووصػػب جػػاـ غكػػ ه عايهػػا مػػ  ،هنػػا  وتػػه وقػػل 

المػة مكغاضػيا  عػن فكػائ  كنكه، وااكوته عنونا  م رما ، ف ا  اف منه إز ،ف تعصب ل الدا واحناز إىل م
هػػػال بػػػداف  مػػػن املنافسػػػة بػػػني ال غػػػرون األندلسػػػي واملغػػػر  وانسػػػياقا  وراء الننعػػػة األندلسػػػية الكدمػػػة   

 صدرا.
ال اتػػػب طرومػػػة ال كابػػػة   العصػػػر الغروطػػػي ليصػػػ  مػػػدونيت مالمػػػة وهػػػال أبهػػػاوب  لمػػد اعك ػػػد

سػنات ال دوعيػة وزهػي ا السػج  منهػا، إذ ،د ، وك نه بعكا  من معا  الػ  ر احل ػي  وو  ػر مػن ال
 وشف رهالكه بع ارات السج  متشيا  م  ط يعة العصر وأتارا  مبدرهة الماضي الفاض .

 :السمات الفنوة يف مناظرات املدن

مػػػ  مػػػا عػػػرؼ عػػػن  هػػػو  مالءمػػػة ولػػػي  ذاؾ :رقػػػة األلفػػػاظ وعػػػ وبكها وبعػػػدها عػػػن الغرابػػػة -7
عػػ ب املعج ػػات ومجياهػػا، ففػػي وسػػك د معءػػ  ،لفاظػػه مػػن  ؿ والكػػأنقن إذاألندلسػػي مػػن اػػب لاج ػػا

،مػا بعػد اي ت ،هػعفه عاػف هػرد فكػائ  األنػدل  ومهارهػا، رهالة ابن اـن حيػد ،ف ،هػاوبه هػه   مرهػ   
ا وإ  ملسػػػ...،اػػػي اي ،اب ب ػػػر، هػػػالـ عايػػػ  هػػػالـ ،خم مشػػػوؽ طالػػػل بينػػػه وبينػػػ  األميػػػاؿ والفراهػػػ 

جػػا  ومكػػ وف دواوونػػ ، لػػل عيػػع   تكػػاعيفها در   ااكااػػل بػػ ، وجالػػل وػػدي   م نػػوف  ك ػػ ،
 .(2)تفكأماكه

و ػػ ل  ماقالػػه ابػػن صػػفواف   مناظرتػػه إذ جػػاءت األلفػػاظ رقيمػػة اػػدس الك ػػاهي برونػػق األهػػاوب 
تمػػػوزي ،مكػػػ  هللا ب مائػػػ  النمػػػاف و،بنػػػاءا،   ػػػا ضػػػ ك عاػػػف ا  سػػػ ع ،انػػػاءه  و،انػػػاءا، ووصػػػ  لػػػ  مػػػا 

ػػنع الػػي ن واألمػػاف،   ػػللع م  اػػ  اهل ػػاـ، ش 
ع
ػػاف، فانػػ  امل   ػػا نءػػ  قالئػػد فوػػرؾ عاػػف ل سػػة الػػدهر نءػػ  ام  ع

 وط يعكها الساارة. ه رشيمة منكنعة من بيلة األندل ، وع اراتف انل ،لفاظه رقيمة (3)توالم ر الك اـ
، ومػػا ذاؾ إز مراعػػػاة لت يعػػة املنػػػاظرات إذ الكػػأار مبنتػػػق امػػدؿ   هػػػوؽ احلجػػا وال اهػػػني -2

مػػػد أتاػػػر ابػػػن اػػػـن أبهػػػ  ف املنػػػاظر إوػػػراد ،دلكػػػه وإف  انػػػل م كػػػىن تصػػػوسرا ومسػػػوسغ تفكػػػياه، فوكعػػػنيس عاػػػ
وقػػد صػػدؽ ت مػػن ذلػػ  قولػػه:و  ،املنتػػق وبسػػ  املمػػدمات اػػ  ونكهػػي إىل النكػػائا الػػيت وراهػػا وورضػػاها
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مب ػػاف راػػب ...ذلػػ  ااػػ ، و،ابنكػػه الكجربػػة، ف ػػاف ،هاهػػا مػػن الػػك  ن   عاػػـو المػػراءات والػػرواايت
 .(2)ت، مكنائي األقتار فسيل اراؿ(1خلفناء واه  العتنا

وهػ ا  ػػا تفننػػل فيػػه املنػػاظرات عامػػة ومنػاظرات املػػدف ااصػػة إذ إفس تعصسػػب املػػرء لا ػػوطن ،  ػػر 
اء الكػأنس  والنجػـو زهػري، من النهر، ومن ذل  قوؿ ،  صفواف ت ،و مصر األندل  والني  هنري، ّو

  مػػا شػػلل مػػن ،بنيػػة راػػاب، ...ت ،ف ،فػػيه   ذلػػ  الشػػرؼإف لػػاروك    ذلػػ  الشػػرؼ، فحسػػ
ػادا، وتوشسػل هػػيسد هنػري حبػػدائمي  ػػادا وحي  وروض وسػكغع بنكػرته عػػن السػحاب، وقػد مػػألت زهػراو وه 

ادا  .(3)تحي 
،و إشػارة إىل اػدو  ن ػوي شػرو   ،لػ عه  ايت الػ  ر احل ػي  ز  او مناظرة من اقك اسم  -5

الػػ  ر  ، واقك ػػاس  ايتون وغػػه   ال كابػػة مػػن غػػ  إغػػراب ،و تعميػػد فاسػػفي املنػػاظروشػهد عاػػف امافػػة 
هالػة  مػن  واليكػف املناظرة و أهنسا جنء من نسيا الػنمتك ينها من مثس و  ،بافءها ،و مبعناهاإما احل ي  

 :  االمداهة عاف مناظر 
ػػػحعمع اآل فػػػأو ،وز ػػػ  هػػػيدو اهل ػػػاـ و،اػػػقس،ت: قػػػوؿ ،  صػػػفواف م ػػػاؿ: اآلوػػػة بافءهػػػا فع اعص 

  4ختاحل عق  
 وقػد ،اػ ها مػن قولػه تعػاىل: (5)تإف ادسعيك  ه ما، ف ا عند هللا ا   و،بمفقوله ت اآلوة مبعناها:و 

  يػ ر  وع،عبػ معف ،عفعال تػعع م ا نػ يعا وعز ونػعكػ هعا وعمعا ع ندع اَّللك  اع كعاع  احل عيعاة  الد  ءم فع ع وفع وعمعا ، وت يك   مس ن شعي 
(6) . 

، و ػػػاف ذاؾ موجهػػا  لاحػػال   الػػػ ي ت عمعػػد املنػػػاظرة   ابلػػدعاء    ػػ  منػػاظرة مػػػن اهػػكفكاحم  -2
نػاظر ، ف ػػن ذلػ  قػوؿ لسػػاف 

 
اكػرته، وقػد و ػػوف الػدعاء ُحػدا  هلل عاػػف عءػي  مػاام هللا  بػػه بمػاع امل

، (7)تت،مػػا بعػػد اي ،اػػي اي ،اب ب ػػر، هػػالـ عايػػ  هػػالـ ،خم مشػػوؽ طالػػل بينػػه وبينػػ  األميػػاؿالػػدون 
تمػػوزي ،مكػػ  هللا ب مائػػ  النمػػاف و،بنػػاءا،   ػػا ضػػ ك عاػػف ومػػن ذلػػ  قػػوؿ ،  صػػفواف خماط ػػا احلػػا   

ػػنع الػػي ن واألمػػاف،   ػػا نءػػ  قالئػػد فوػػرؾ عاػػف ل سػػة  ػػللع م  ا  سػػ ع ،انػػاءه  و،انػػاءا، ووصػػ  لػػ  مػػا ش 
ما وهػب األنػدل  مػن  ، ل ن الشمندي غاور   الدعاء إذ جعاه ُحدا  هلل عاف(8)تالدهر نء  ام  عاف

و،هاػػػه تاحل ػػػد هلل الػػػ ي جعػػػ  ملػػػن وفوػػػر جبنوػػػرة  مػػػن ألزء النعػػػي ، ل ػػػن ُحػػػدا ُحػػػ  تعروكػػػا  ابملغػػػرب
 .(9)تاألندل  ،ف وك ا  م ء فيه

                                                 
 العتن: واه  املوض .  1خ
 163، ص3املصدر نفسه، ـ  2خ
 172، ص1نفسه، ـ املصدر  3خ
  51هورة ووه  خ  4خ
 173، ص1نفل التيب، ـ  5خ
  36هورة الشور  خ  6خ
 159، ص3نفل التيب، ـ  7خ
 170، ص1املصدر نفسه، ـ  8خ
 186، ص3املصدر نفسه، ـ  9خ
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، وشسػػػف املنػػػاظروف نصوصػػػه  بكػػػروبم مػػػن ال يػػػاف مػػػن تشػػػ يه واهػػػكعارة و ناوػػػة وتشػػػويم -3
، ومػػػن ذلػػػ  قػػػوؿ ،  صػػػفواف شػػػياء امامػػػدة ػػػ س احليووػػػة واحليػػػاة   األوالكشػػػويم الػػػ ي  مفكػػػاني

إذ جعػػ  الصػػورة تنتػػق فكفػػيه مػػن املعػػا  مػػا تعجػػن  (1)تتن سػػرت ُحػػم غيءػػا ، و ػػادت تفػػيه  فيكػػا  ت
  ػػا نءػػ  قالئػػد فوػػرؾ عاػػف ل سػػة الػػدهر نءػػ  عنػػه وهػػائ  ال يػػاف األاػػر ، و ػػ ل  قػػوهل    الكشػػ يه ت

من روعة الكصوور املعنوي، و ػ ل  اػني اهػكعاروا لا ػاس الرعيػة مػا جي سػ   وز خيفف مافيها (2)تام  عاف
تنتق بػه ،لسػنة السػيوؼ عاػف ،فػواا وقوهل  ت، ت،ل سل الرعيسة برود الكأمنيت: جي س  النم ووع سق املعىن

ػػادا ت و ػػ ل تاألغ ػػاد  و انػػل ال ناوػػة ااضػػرة  ػػ ل  ومنهػػا قػػوهل  ،توتوشسػػل هػػيسد هنػػري حبػػدائمي حي 
  ناوة عن الندـ.  تتفعكسوا بناو  

 ػػػاف   مناظرتػػػه فالشػػػمندي  عك ػػػداا ومػػػن ذلػػػ  مػػػا نج بػػػني الن ػػػر والشػػػعر،املػػػ ع اػػػوا عاػػػف -4
 ومنها قوله: مشرقا  امكنج فيه الن ر ابلشعر، ،هاوبه

بإذ بكالالالالالالال نبأمالالالالالالالا ب   مالالالالالالال نبأر ق الالالالالالال  ب
 

ب إنالالالالالالزب الالالالالال ه بل  الالالالالال ب  الالالالالال   ب   الالالالالال ن 
منػػا  فمػػد  ػػاف املاػػوؾ منػػا ،وكػػا ، ومػػا ت،مػػا قولػػ  خاملاػػوؾ و ػػ ل  تكػػ ينه ل يػػل شػػعري إذ قػػاؿ  

 حنن إز   ا قاؿ الشاعر: ]املكمارب[.

ب  الالالالالالالالالالالالالالال  شب   نالالالالالالالالالالالالالالال بو الالالالالالالالالالالالالالال  ب نالالالالالالالالالالالالالالالال 
 

  3ختو الالالالالالالالالالالال  بن الالالالالالالالالالالال  بو الالالالالالالالالالالال  بن الالالالالالالالالالالال  
خمػن وفعػ  ااػ  ز وعػدـ جوازوػه ،   ا ،هن  اترة   تػوف بصػدر ال يػل دوف عجػنا   ػا   قػوهل   

صػػػدرا،  مػػػن دوف بعجػػػن ال يػػػلاترة  ،اػػػر   و املػػػنج وصػػػدرا خز وػػػ هب العػػػرؼ بػػػني هللا والنػػػاس ، و
 :  ا   قوهل ،   ، واترة   توف ب يلم من أتلي   املناظرذل  آبراء تع س عن ما ة النمد لدوه وفوووا  

 بالالالالالالالالشباالالالالالالال ب الالالالالالالّ ب   الالالالالالال   ب الالالالالالال    

بب
بب
ببب

 وأولبأرضبمالالالالالالالالالالالالّ ب  الالالالالالالالالالالال  ب   االالالالالالالالالالالال ب

ب
ب
ب

، ع ػش رج ػا، تػعػرع عج ػا ت  قػوهل  ت لفءػا    ػاب اسػة مػن األم ػاؿ العربيػة  وا رهػائاه طعس ػ  ػا ،هنػ  
،و مبعناهػا، تإز ضػػربك   ضػػرب زوػػدت.. إىل غػػ  ذلػػ  مػن السػػ ات الفنيػػة الػػيت افاػػل هبػػا املنػػاظرات 

 بني املدف.
  

                                                 
 172، ص1املصدر نفسه، ـ  1خ
 170، ص1املصدر نفسه، ـ  2خ
 188، ص3نفل التيب، ـ  3خ



 حسناء أقدحد. 

55 

 

 نتائج البحث:

  ونتاق األندلسيوف   مناظرا   بني املدف مػن نءروػة الفػن لافػن ،وإ ػا  انػل منػاظرا   تعػ  عػن  -
أبرضػػه  وط يعػػة بالدهػػ ، ولػػ ا جػػاءت املوازنػػة بػػني املنػػاظرات مبسػػافة بعيػػدة وهػػوسة  ع يػػق  تعاسم هػػ 

 هاامة، وما ذاؾ إز لشدة الكعاق مبدهن  ووارؼ ظالهلا ومجي  ،وصافها.
   ػػػ  املوضػػػػوعات الػػػيت تناولوهػػػػا   منػػػػاظرا    وارك ػػػػ  عتيػػػات ال يلػػػػةإف توظيػػػ  األندلسػػػػيني مل -

وصفا  ومك وو ، فا  ت ػن تاػ  ال مػاع هػو  اكػارة مك اماػة  مجاؿ    مدونة وكاهنها ،ظهرت
األر ػػاف إذ وجػػدت ممومػػات العػػيش اهلػػانئ، وهػػ ا وػػدؿ دزلػػة واضػػحة عاػػف ،ف العػػرب   و ونػػوا 

 مكنمسكني   عاومه  ف انل    مدونة  كم مبهار خمكافةم غناء  وط ا  ومعارؼ مكنوعة.
رات االػة الن ػر   األنػدل  إذ   ت ػن وصػفية ككػة، بػ  نوعػوا فيهػا بػني ال ػدو  م سال ه ا املنػاظ -

من هج  وإطناب وجناس، واإل  ػار مػن األلػواف ال يانيػة  الكشػ يه وازهػكعارة وال ناوػة فكػال  عػن 
   شعرا ون را. ل ّاتهو   ذل  وشي جبوهر ارك   األندلسي ال ي انع سالكشويم، 

  ػػا ،دابء عاػف تسػجي  منػاظرا   أبهػػاوب ،د  مجيػ    اػوب قصصػي مك يػن ألا  األمػراء شػج  -
وهػػ ا ماوػػدؿ عاػػف متكػػ  ارك ػػ     فعػػ  الشػػمندي والتنجػػي بنػػاء عاػػف طاػػب األمػػ  املغػػر  إليه ػػا

ابحلروػػػة و رغػػػد العػػػيش، ل ػػػن ذلػػػ    واػػػ   ااتػػػوط احل ػػػراء   مماربػػػة بعػػػه األمػػػور، ولػػػ ا ع ػػػ  
 ا  الدائرة ال   ة، و  ونسوا ،ف هلا ادودا .األدابء عاف الكنم    ت

عاػف املوقػ  امغػرا  وع ػارة امل ػا  وا إذ ر ػن  انل هلػ ا املنػاظرات ،اميػة الك هيػد لا ػنها الوصػفي   -
واألعػػػػػالـ    ػػػػػ  مدونػػػػػة وهيػػػػػ  عػػػػػن الن يػػػػػن عاػػػػػف اصػػػػػائم  ػػػػػ س مدونػػػػػة ومينا ػػػػػا   امليػػػػػادون 

  ا  اف له األار ال ارز   تتور ه ا املنها وصماه. ، وه ازجك اعية وازقكصادوة واحلكاروةا
يػػة اينػػا   اػػر، واألا ػػػاـ عوواق  ػػاـ نمدوػػة و،دبيػػػة انت اعيػػة اينػػا  عاػػف ،ا هػػ ا املنػػاظراتانتػػوت  -

 .ازنت اعية تسكدعي من المارئ ،ف وك ه    قراء ا رانفة بعكها العدؿ واإلنصاؼ
 ابلفوائػػد العا يػػة واألدبيػػة والكارخييػػة واحلكػػاروة ز دي ػػن هػػجال  ،دبيػػا  اػػافال   هػػ ا املنػػاظراتت مػػف و  -

   األندل .،د   ازهكغناء عنها   دراهكنا ألي نشاط 
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  **صبحي قّصابد. 

 
ّّ   أدّيييييييى ف ّنييييييم ع ن  ييييييي   ػتيييييييّ دة  مّعييييييت   تّيييييييى   نتنييييييي   ح  الييييييتكن معيييييييد ُنصييييييراب ،يييييييم ّر

/يي  مّ إنّى كتش يف كه  ،ي  معرّي  ىيّق ء يتث سيوث سيهدات عيم او ي  يعيت  ا،يم ك ي  108سه /
 .(1)( يي 125 – 105اظتلك اّلذّ استمّن ىنمى عت ،ني )

ييي مس اشتيييى يف محلييياب ادىريييتز ،  ييي  ال   ييي  ،يييم عييين ا ز  ايل عصييين   كييي  ىليييتز عيييد  ليييى   ءّصييي  اّر
عههيت  ىلميت ف ن تمي  م  يتً   لذا ف ن تم  ماّيً (2)اّّصتلى ،ى ؼتتَلف  رهت    ك  اضطن،  الن اايت يف ذلك
 للس اب نفسى. (3)ماّيً عم الن اايت اّليت ااتلف   اضطن،  م  تً يف ءّص  ع تكى

الظيّم مّز سي اب ذليك ييد ىلدنيى ك ي اً مسيدد     محلياب (4) ختتلف الين اايت يف ء يّر  نسي ى م  يتً 
إذ إّز ال ييينب أ  هتّميييدز ،هسيييياب ال  رييي    أ  ُل،كيييدمن ّلك رليييي   إأّ عيييم مس ييي  عييييههن ،طدلييي  ىل هيييي ة 

 ال  سّي اّلذّ ءّ   للك رل  ا عتت جلرل    م، ى  ن سّر  اندرة اّر ط  ّشتى  رمت ،  .
   لس  ني:(5)  ُنّجح منّى عم ميتيل َ ّداز

 .(6): مّز مىلثن عم ر ا   َنصَّ  كلى ذلكهلماأوّ 
 .(1): مّز ذىْلن يذا اظتنتز ء  جتث يف ال نو يف سّت  عداضعاثنيهما

                                                 
 مستتذ اللغداّيت اظتستك  يف اظت ه  ال تيل لّلغتت يف جتع   ال  ث *
 .32  8/31ادكو   (1)
 .230 -19/228   إرالتد ادر اب 334  333  330  328 – 1/325ادحتين  (2)
 .332 1/331ادحتين  (3)
 .19/228   إرالتد ادر اب 1/324ادحتين  (4)
 ءن   ،ني عّن   اظت  ه .   (5)
 .19/228   إرالتد ادر اب 341  1/324ادحتين  (6)
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  ىلميت  ُي كى ُنصيراب ادىليو  م  ُنصيراب اظتين اين (2) ىلتز  ُ كى يف ال تد ي  الُهصيراب   ّ ظرميتً ليى
 .(3)  دترر اً لى كم ُنصراب اد،رض اعتتمشّي   ُنصراب ،م ادسدد

 .(5)   مّ ػتجم(4) ىلتز  ُنىن مّ اضتجهتث
ح( الّيذّ رت يى د. دا د سيّلد    ماثر ايتميتعي (6) يف مسهتث ّصّف،ي ىلتتب )الي ن ُنصيراب ،يم ّر

لغييي  اضتييي ز  الغن،ييي  يف ، يييض مالييي ترو   اصد يييتً يف جيييتن ني عهيييى   قتيييت:   يييف اضتميييت    د تكيييى كيييم 
 سدادو.

 :  (7)ال ن ُنصراب عم اول كهدانني رئرسني لك  ّ ّ ت لغ  اضت ز  الغن،   اض،  يف
    عت دّل كلرى م  عت انس ى: (8)مّ ًأ: ال نتث  ععتّكتّى   عناد تّى

عم اول استكناث ال ن ُنصراب ؾت  مّز ال نتث ىلتز عم اول: الناثث   الدءدف كليى اداليول  
  الغ ل     فى لل،مت .

 يف الرثاء:  – 1

 از اّلذّ عتت ،   مز  ءع الطتكدز يف عصن:ءتل يف راثث ك   ال     ،م عن  
يييييييييييييييييييييييي ّ  ييييييييييييييييييييييييي ّأ     ليييييييييييييييييييييييي  ّوالّالتبك 

ّ

ّبعيييييييييييي  ّ  يييييييييييي ّ يمصيبكيييييييييييي  ّاليييييييييييي ّ(9)ات 
ّ

 ىلمت ءتل يف راثئى م  تً عع ا،هى:
ّابييييييييييتّلي يييييييييي ّواب تييييييييي ّو أ تييييييييييي ّبكييييييييييي 

ّ

(10)أحيييييييييانّا  عّكيييييييييان اّ عييييييييي ّببكا يييييييييا
ّ

ّ

 

                                                                                                                                      
ح  (1)  .136  131  127  118  93  59انظن: ال ن ُنصراب ،م ّر
 .1/302ادحتين  (2)
 .2/457اظت ين  (3)
 .1/291شتمس الآليل  (4)
 .348ال كتت  ،دل الع ناث  (5)
  .1967الصتدر كم دار اإلرالتد ، غ اد  سه   (6)
ّإلضييت   إ  معييدر اثند ّيي  مايينى سييهتهت عتت ضييمم يييذ م ال هييدانني النئرسييني   لنّههييت أ نسييتطرع  صييلهت ىييّق أ  (7)

تعّت  اد نتر  يف مسهتث اظت تصت   اظتهتءع .  ّتنّنر اد،رتت  ّ 
ّّ دألٌ  كلى ى ز  ك ْدُّى عم اظتناد تت. (8)  عت ىلتز يف ع هتو اللغد
 . مُْكدلى: مر ع  ديت ّل نتث كلرى.113ال ن ُنصراب  (9)
 .139ال ن ُنصراب  (10)
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ىلييّ  الهييتس سييداث م ىلييتز الييتكناً م    إّز يييذا ال نييتث  مكيي : يف الييناثث  يييد معيين ال ر ييّي   عيي    رييى
حري التكن     ألتى  اض،   لرس  رهت عت   كد إ  اأسته تط  التأ     عت إ  ذليك    ليذلك  ّنّيى 
لييرس عييم  ييمرن دراسييتهت   إفّتييت ذىليينت ال نييتث يهييت ػتصييرتً يييذو اظتفييندات  عفنّءييتً ،ييني يييذا الهييدع عييم 

 ال نتث   عت سرأيت   يد عدضدع دراستهت.

 يف الوقوف عؾى األطالل: – 2

:   كدل يف عكّ ع  الللّر  عم ءصر ة نت ح  رهت معري اظت  ه  ك   الداى  الهصّن
ييييي    ّأهييييياكّالبكييييياّ بيييييْدّ  ييييي  ّ  ّال  

ّ

ّالعصيي ّبعيي  ّوال  يي ّ  ّ؟(1)  ييا ّاالييتال 
ّ

   كدل يف مانى:
ّا ت يييييييييييييا     ّأهييييييييييييياكّهييييييييييييي ا ّا  ييييييييييييي   

ّ

ّنعييييييييييييييك ّوبيييييييييييييي ّ  يييييييييييييياّ يييييييييييييي ا ّ عييييييييييييييا ّ 

ّ

ّأو   ّ ّ ا ييييييييييييييييي ّْ ضيييييييييييييييييا    ّوأ يييييييييييييييييع  
ّ

  يييييييييييييكّو  يييييييييييي  دّ ّا يييييييييييي  ّ يييييييييييي ا ّ 
(2)ّ

ّ

إّز ذىْلييين العيييتكن لُاليييول كُييينٌف  يييّ ّ َدرَج كلريييى محلييياب العييي ناث الكييي عتث   كييي  ىليييتندا  سيييتهّلدز 
ءصيييتئ ين ّلدءييييدف كليييى ادالييييول يف محليييياب ادىريييتز. إأّ منّهييييت نتنييييم مز نكييينم يف يييييتّني اظتكييييّ عتني 

 الطللّرتني عت  لي: 
نو للم تف دلر  كلى منّى أ  ن   ضترتّى اظتتضر  الّييت كيتش  رهيت مز ّيإ ل إ  عيت  لي  إّز ذىلْ  – 1

إلرى   هد  ست ر يت عم اول عت ّ ّكى عم  اثر ّلك اضترتة   ست ر يت ،ذىلنايّيى   لُر ري  
 اضترتة إ  عت ىلتن  كلرى.

ع يييتف(  عيييت  ييي ّل كليييى كيييددة إ   إّز يف ءدليييى: )مييييتج ال نيييت(   )مييييتج ييييدا (  )اليييجت  – 2
 زعتز ع نّي لتّم إلرى   ف       رش  رى   إفّتت   نرى   دنّى ء  م ل  عهى.

إّز استخ ا  العتكن )ال نت( يف اظتكّ ع  الطللّر  اد     )اليجت ( يف اظتكّ عي  الطللرّي  اداينى  
 .(3) تلعَّْجُد: يد اعتَنُّ  اضتُْ زُ  دلر  كلى إىستس ّضت ز  الغن،    ي )الجت ( عم عناد تت ال نتث 

 تلل،ظييتت اطتتلريي  عييم ىرتّييى م يي ،  يييي اد يي   تمّهتيييت  أ لتصيي  كلرهييت  مّعييت الل،ظييتت 
 اّليت   رش  رهت  و  تمّهتيت مز ّندز ىلذلك. 

                                                 
 . ذ  الس ر: عدضع ، رهى.95ال ن ُنصراب  (1)
 . مال ث داسن: الّد . ُسفع: سدد.128ال ن ُنصراب  (2)
 لستز ال نب  عتّدة الجت. (3)
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 يف الغزل: – 3

 ءتل يف   ف ىتل احملاّب: 

ّو ييييييييييياّ ّا  بّأ ييييييييييي  ّ ييييييييييييّ ييييييييييي ّ 
ّ

ّا ييييييييييييي ا ّ  ّاهلييييييييييييي  ّح ييييييييييييي ت ييييييييييييي ت ّوت ت ّوإن 
ّ

ح  ييييييييييييييييييييي اّ  أبيييييييييييييييييييي اّ  ّتيييييييييييييييييييي ا ّ كييييييييييييييييييييياّ 
ّ

ّخمافييييييييييييييييييييييييي تّف  ييييييييييييييييييييييييي  ّأوّال يييييييييييييييييييييييييتيا ّ 
ّ

إلييييييييييييييييييييهك ّفيبكييييييييييييييييييي ّإنّ واّ ييييييييييييييييييي  اّ 
ّ

ّال يييييييييي ا ّ  ّ(1)و بكيييييييييي ّإنّ نيييييييييي اّاليييييييييي لت
ّ

 ييتلَغ ِل عك يي  كلييى اضترييتة  َيينِح أييت.    يي   مّز   اءيي از ال نييتث ّلغيي ل لييى دأأت لرسيي  إكتت،رّيي   
ّّ   ىيّق ىليأّز  يذا اأء از ف  كتصن كلى التكنان  ،ساب   إفّتت ىليتز سيتئ اً يف ىلثيري عيم الغي ل ال يذر

 الع ناث ال نب ف   ن دا الس تدة يف اضتاّب ءمّس.
رييي  ادايييري    ميييم  الّيييذّ  ييي ّل كليييى الغن،ييي  ّلنميييت ال  يييتراز يف العيييطن ادّ ل  الثيييتين عيييم ال 

اظت ن ف مّز الهيأّ كيم اضت رياب  يإّدّ إ  ال نيتث  مّعيت مز   نيي يف مسهيتث الي نّد    هيذا  ريى عيم الغنا،ي  
عييت  رييى    إز ىلييتز ءيي  ذىليين مّز ّكييث يييذا ال نييتث يييد اييدف الفيينال   يي نّد اضت ريياب يف ذلييك الدءيي  

 احملاّب ّلفنال يف مسهتث اللكتث؟!  ُهسي احملاّب ىلّ  عت عم الأنى مز  هّغص كلرى ىرتّى   ه   فّنن
لكيييي  ذىليييين العييييتكن ععييييتّكتت ال نييييتث: )ّىلرييييتً    ني/عيييينّّني/(  ىلمييييت ذىليييين عييييت  كيييي ز ّل نييييتث 
)ى  هييتً(  ىلمييت ذىليين م  ييتً عييت  يي ّل كلييى ال نييتث م  عييت  هتسيي ى: )مالييكى  ؼتت يي   نءيي   اييدف الفيينال(  

مّ: مب ّ ل مىلثن عم ىللمتيني.  ييذا  ( س ع ىللمتت يف سوس  م،رتت 7 رندز غتمدع يذو النلمتت )
   نس ىتل  ّ ّل كلى الت تس   اضت ز.

  ءتل عتغّ ًأ ،لرلى:

ييييييي ّلي ييييييي ّ ييييييي ّتعييييييياو  ّالتبييييييي ّ  ّ  ك  يييييييي  ّأت  

ّ

ّ (2)   ّحنيّ ا ّال أسّوا ت  اّالع ي ّ 
ّ

لييييييييييييييييي ّ  ّ ت   ّأاث ّإيل ّاحل يييييييييييييييييك ّفيييييييييييييييييا    ت 
ّ

ّ (3)  ت يييييييييييّهليييييييييياّأت  ّالّ  ييييييييييا  يّا هيييييييييي ّ 
ّ الييتئ تً يف الغيي ل الكيي    إأّ مّز الو يي  للهظيين اسييتخ ا  العييتكن ىللميي  )َكْدليي (  إز ىلييتز ال نييتث 

حت   اً   هيي اندراً عيت  سيتخ عهت العي ناث يف ع ينز الغي ل   إز ىلتني  عيم عناد يتت ال نيتث   م يىن 
   تسييييتخ اعهت يف اضتيييي ز منسيييياب عييييم (4)الَ ييييْدل  الَ ْدليييي : ر ييييع الصييييدت ّل نييييتث   مَْكييييَدل كلرييييى: َ،َنييييى

 ستخ اعهت يف الغ ل.ا
                                                 

 .111ال ن ُنصراب  (1)
 الت  : سكن اضتاّب. (2)
 .115ال ن ُنصراب  (3)
 ب  عتّدة كدل.لستز ال ن  (4)
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  لد ف  نم اضت ز ء  حتّنن ،ى   الغن،   ء  است،نم  ،ى ظتت صتأ إ  عث  يذا اأستخ ا .

 يف وصػه لؾحؿام: – 4

اضت  ث كم الد ف كه  التكن عم الع ناث إّعت مز  ّتخيذ  يف  مشدلرّي  ىليأز  صيف كيّ ة ماليرتث  
 ّتخييذ  ييف  اصد ييّر  ىلييأز  صييف اليير تً ىلد ييفى للجييداد   الن،رييع   السييرف   حييري ذلييك   إّعييت مز 

 ، رهى  ،ى  ُ َنف   إلرى  ُهَساب.
مّعيييت اليييتكنان )ُنصيييراب(  كييي  اخّتيييذ   يييفى  يييف  اصد يييّر   ؾتييي  ذليييك يف   يييفى لل،ميييت   ّليييك 

 الظتينة اّليت انفند أت أذو النثنة  ىس مت مكلن. 
اب   كي  ىلثُينت مالي ترو يف  عم الو   للهظن منّهيت أ ؾتي  اليتكناً  اين كُي  مبثي  عيت كُي  ،يى ُنصير

 يذا ال تب   الغل  ىّر اً  اض،تً. 
   ْ فى لل،مت  عم مرت  ال نو   م  ءى كتالف    ِلمت لتتد ى عم ،نتث  ى ز  ع تانة.

  هت يد ذا  كدل يف انئ،  ّكف كلى حصم:
ّ يا يييييييييييت ّنيييييييييييا   ّْ ييييييييييي تك  ّو ييييييييييي  ّ  ّ ت

ّ

و  ييييييييياَّ ّفيتيييييييي تي ّوالي  ييييييييي  ّتضيييييييي   ّ 
(1)

ّ

ّ

هتىييُ   الهيَّييْدُح: الهسييتث إّز عييت دّل 
َ
كلييى اضتيي ز ىللميي  )انئ،يي ( الّيييت يييي عييم عناد ييتت ال نييتث    تظت

   عيت دّل كليى ذليك م  يتً (2)كتتم م للُ،ْ ز.  نَيْدُح اضتمتع : عت ُّيْ ِ  ى عم َسْجِ هت كليى الين  الهيَّيْدحِ 
تليي  إكتت،رّيي   اسييتخ اعى ّ  ييري )اليين ح ّ ييطنب(    تأضييطناب  يي ّل كلييى ىتليي  سييل ّر    لييرس كلييى ى

 كييتل: اْضييَطَنَب اليييَ،ْ   ،ييني الكييد  ِإذا اْاتَيَلَفيي  ىَللِيييَمُتهن   اْضييَطَنب مَْعيينو: اْاتَيي َّ   ىيي  ٌث ُعْ ييَطِنُب 
 .(3)السََّهِ    مَْعٌن ُعْ َطِنبٌ 

  يت يي ذّ زتتع  مانى ََترج مالجتنى  حتّن  عنتعم اضتاّب ال  ره  يف ءل ى: 
ّ يييييييي و ييييييييي ّهيييييييييا يّل ييييييييي   ّنيييييييي   ّ ا

ّ

ف ييييي   ا ّهتييييي لّالضييييي  ّها ييييييّ ا ييييياّ 

ّ

ّ يييّحييي ّ نيييّفبيياك ت ّطيي و ّتيي ت 
ّ

لتهييييييياّتصييييييي اّ  يييييييييّا ت  ييييييي ّأتييييييييي ا ب عت  
(4)ّ

ّ ييييييييييي    ّ    ن يييييييييييي  ّ ت ّتيي ي  يييييييييييييّ  ييييييييييييي ّ ات 
ّ

ّ  يييييي  ّا يييييي تها تّاليييييييمصي  ا ّ(5)بصييييي ت 
ّ                                                  

 .1/351   ادحتين 66ال ن ُنصراب  (1)
 لستز ال نب  عتّدة ندح. (2)
 لستز ال نب  عتّدة ضنب. (3)
 ادس : ندع عم العجن. (4)
 .85ال ن ُنصراب  (5)
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ى   تضتمتع  الّييت يتفي  يف ال ي،ى ىليتز عتيت  سيري  لك  اخّتذ العتكن  درة رترل  للت  ري كم  نّن
يف اضتمتعيتت ادايينى   كيي  يتجيي  ّلييك اضتمتعييتت  م ي ،  ّغييّند  َتتييف  ىلمييت ّغييّند  َتتييف يييذو 

 اضتمتع  م  تً. 
مس ععيتكنو  مىتسرسيى  ّذا  ّعلهت يذو الصدرة ؾت  مّز ع تدأً عدضدكّرتً اخّتذو العتكن   كي  مسيك

 ىتلتييى الهفسييّر  كلييى ععييه  يييذو اضتمتعييتت الّيييت حييّندت عييم جيينّاث ّغن يي  يييذو اضتمتعيي  اليييت ج لتييى 
  تذىّلن الدءى  لدكتى.

لك  استخ   العتكن عناد يتت ال نيتث: )نيدح  يتيدف  الين ب  َكْدلتهيت  ّغهّي   اليجد  عننّي (  
الطيينب: الفيينح  اضتيي ز.  ءريي : الطيينب: اّفيي  .   (1) ييتعتتدف: ىلثييرية اعتتييتف   يتفيي  اضتمتعيي : انىيي 

.  يييي يهييت مب ييىن اضتيي ز   ِلمهتسيي   اظتكييت     كيي  ذىليين يف (2)ّ ييّ  كهيي  الييّ ة الفيينح م  اضتيي ز م  اعتيينّ 
 ال ر  نفسى )َكْدلتهت(.

   لنّهى ّطن ياب ىي ز   ليرس ّطن ياب  ينح    كي  ذىلين (3) ىلذلك )ّغّه (   تلغهتث يد التطن اب
عننّي (    هميت دالّتيتز كليى اضتي ز   تلننّي : الصير،  اضت  هي    اليننني: الصيرتح  يف العطن نفسيى )اليجد 

 .(4)كه  ال نتث
  اظت تدل اظتدضدكّي  تنّنر م  تً يف ءدلى:

ّل ييييييييييي ّ ا ييييييييييييّل  بيييييييييييني ّنييييييييييي   ّ ا ييييييييييي 

ّ

ّ اوبيتت هييييييييييياّ يييييييييييا كّ  ّ  ييييييييييي ّتصييييييييييييّ ن 

ّ

تّفعهيييييييييي    ّبكييييييييييني  ّأ  يييييييييياّ تييييييييييي  ّه اتيييييييييين 
ّ

 ييييييييييييي َّّوأ  ييييييييييييياّ ييييييييييييي  هينّفييييييييييييي ا كّ 
(5)ّ

  مت استجت،  ندح اضتمت  لل،متع  الهتئ،  إأّ ان نتس ضتتلتى. ّ
 لكييي  اسيييتخ   العيييتكن لنسييين ييييذو اضتتلييي  ىللميييتت ال نيييتث  عيييت  ناد هيييت )،نيييني  نيييدح  يداّيييف  

 .(6)الجديّم(  ىلمت استخ   )راك ( اظتهتس   لل نتث يهت   تلَن ع: الف ع 
  عت   ّل كلى مّز الغهتث يد حهتث ى ز ءدلى م  تً:

                                                 
 لستز ال نب  عتّدة يتف. (1)
 لستز ال نب  عتّدة النب. (2)
 لستز ال نب  عتّدة حهت. (3)
 لستز ال نب  عتّدة رنم. (4)
 .128ال ن ُنصراب  (5)
 لستز ال نب  عتّدة ر ع. (6)
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ّإنّت   ييييييييييييييييييييّ ا ييييييييييييييييييي  ّلع  ييييييييييييييييييي ّ   

ّ

ّ

ّميييييييييي  ّميييييييياّتصييييييييْيّ يييييييييّاليييييييي   ّ ا يييييييي ّ 

ّ
ّ

ّ يي   هاّإعّ يي  هاّالضيي   ّ يييّاليي      
ّ

ّ(1)فتبكيييي ّوتبكيييي ّحيييينيّتيييي ن ّا  ييييا  ّ 
ّ حييري اظت كييدل مز   نييي يف ىتليي  ّطن يياب اضتمتعيي  ّطن يياب  يينح   إفّتييت   نييي  يييي يف ىتليي    مييم

ّطن ييييياب ىييييي ز  ىيييييق إّز الف ييييي  )ّ نيييييي(  تنيييييّنر عيييييّنني ع تالييييينة د ز  ت ييييي  كليييييى سييييي ر  التأىلرييييي  
  اأستمنار. 

  عت  إىّل  يذو اأستمنار   م  تً مز اضتمتع  ّ ني كه  ال ،ى  كه  اد ر . 
 راب )نتر  أت حصم عم الن ح عتئ ( كلى رسن  درة اأننستر  اضت ز.ىلمت  ستك  ال ىل

  الغهتث اضت  م  تنّنر يف عطلع ءصر ة مانى مبت  ع ى اظتطلع الست،ق ّكن  تً   كدل: 
ّت   ييييييييّ ا ييييييي  ّتبكييييييي ّأن  ّكييييييي  تت ّل ييييييي 

ّ

ّ  مييييييي ّا  ييييييي ّ  (2)  ييييييي ّ أ  ا ّا ف يييييييان 
ّ

ّ

ّمييييييييياّالييييييييي    ّالضيييييييييعي  ّتصييييييييي تها ّهتييييييييي  
ّ

فتييييييييييييي   ت يييييييييييييتع  ّ يييييييييييي ا اّ  ّف  تهييييييييييييياّ ّ 
ّ ّواهلييييييييييييييياّ  ات ييييييييييييييي  ّالّتييييييييييييييي  ّالييييييييييييييي ه ت ّم 

ّ
ّأوّت يييي  ّ  يييي ّ ييييك  ّ  ّ(3)  يييي ّإ يييي  ّإل يييين 

مثّ إّز ذىْليين ال نيييتث ف   ييي   ييي   غتييتأً للعيييّك تّز اليييتكنان إنسيييتز ّ ييرس ع يييّذب  ىلميييت مّز ذىْلييينو ّ
فتكيتً  اـتفتضيتً   نيس ىتلي  عيم  ال ي ف  اضتي ز كهي  للن ح ال  رف  اظتستمنّة يف ييّ  ذليك الغصيم اّر

 العتكن    تلن ح َتّ  الغصم عناراً كتىلس  ىرتّى الناّ  .
 النلمييتت )ّ نييي  ّغهّيي   يتّفيي   ّهييدح( ّنسيين  ييدرة اضتيي ز ال تّعيي   ىلمييت مّز ال ىلريياب اظتهتسيياب 

 ضتتل  ال نتث )أ ّوح ال ين(   ّل كلى ىتل  النىلدد  الغن،  يف ىرتّى.
  عم   ف اضتمتع  م  تً ءدلى:

ّلّالضييييي  ّو  ييييياَّ ييييي ك  ّاهلييييي  هتيييييّ 

ّ

(4)بكاهييييياّهييييي  اّ  يييييي  هاّحييييينيّهتتيييييينّ 
ّ

ّ

ّ يييييييي   ّْ ْنّ يييييييييّا  يييييييي   ّفظيييييييي  ّهليييييييياّليييييييي  
ّ

بْ ّ ت ي ييييييييييييييييييينّ  ّ(5)إ اّ    ت يييييييييييييييييي ّ ييييييييييييييييييك 
ّ ّ ل يييييييي ّ ييييييياّبكييييييييّ  ّوالّأن ييييييييّ  يييييييي  

ّ
َ ّ   ييييييييييّهتت يييييييييينّ    ييييييييي ّفييييييييي ي ّو  يييييييييا

(6)ّ
ّ

                                                 
 .116ال ن ُنصراب  (1)
 رمدة اد هتز: الن ّ  ادحصتز.  (2)
 .119ال ن ُنصراب  (3)
 .106ال ن ُنصراب  (4)
  تغّرف:  تمت  . (5)
 .11/259   لستز ال نب 6/272   اج ال ن س  عتّدة يتف 106ال ن ُنصراب  (6)
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يف سوسييي  م،ريييتت  يييذىْلنو )،نتييييت  ،نييي (   عيييت رادف ذليييك )يتيييدف  اليييجديت  ََتتيييف  َُتتّيييف( 
   ّل كلى منّى  ستكي عم ءتعدس  اى  يد ءتعدس اضت ز.

ّييي ّل كليييى رىليييدد اضترييييتة   (1)ىلميييت مّز دألييي  ) تغرّيييف(  مّ:  تمت يييي  ذليييك الغصيييم نترهيييتً  مشييييتأً 
مبستك ة عم الف لني )ظّ   ظّل (   ُ ستأنس م  تً يف رسن ييذو الصيدرة ّسيتخ اعى ليي )اللري (   عيت 
ماْلَدَلى كلى عم يد يف عث  ىتلي  العيتكن ييذو!  عيم اظت ين ف مّز م جيتع احمل ّيني عّن طي  ّللري  م،ي اً أ 

 ّهفّك كهى.
  عييم ىلييتز عدجَّهييتً؟  إفتييت  ّتخييذ الييت،ع الت،  يي  يهييت   هييد كلييى مّز ّييذىلتر اضتمتعيي  لييى ف ن يينف إ

 عدجى إ  ُس  ى  كدل:

ّك يييييييييّ  ميييييييياّ  ّونب يييييييي ّ يييييييي   ّبعيييييييي  ا
ّ

ّهتيييييييي لّالضيييييييي  ّ  يييييييي  ف  ّ ليييييييي   ّ ّ
ّ يييييي   ّ  ّكييييييانّ يييييييّتيييييي ّ   ّ ييييييا اّطيييييي   

ّ
ّو ّت ييييييييي  ّلييييييييي ّ ع ييييييييي ّ  هيييييييييكّ ّ ّمبيييييييييا  

ّ ّإن ّليييييييييي  ي ّأ يييييييييي تّ بكاهيييييييييياّأ يييييييييي  
ّ

ّكّ وو ييي  ّب  يييع  ّ ييي    ّتييي ّ   ييييّ
ّ ّ   تهاّحتييّالي   ّفت يا يّ  ّبكي 

ّ
ّالييي  دّ ّكييي  ّ  ييي كّ ّ ّّ(2)إليهيياّتييي و  

ّ ّ يييييييباب ّ  ّف ييييييي ّ بييييييي تّ بكاهييييييياّبكييييييييي 
ّ

ّالييي  نّ بييي ّالت يييييي   ّ ّ ّب  يييع  ّ ييي يي 
ّ ّ ب ييييييي ّفهيييييييي  ّ لبكيييييييا ّبكيييييييي  ّولكيييييييي 

ّ
ّ(3)بكاهييييييياّف   ييييييييّال ضييييييي  ّل مت يييييييي   ّ ّ

ّ
ّ

 الو   للهظن يف ييذو اد،ريتت ىلثينة اسيتخ اعى لنلميتت ال نيتث    كي  ذىلين )ع نتييت/عنّّني/  
  اليجدو  اليجديت   تسيترت   (4)،نر   ،ن   ال نى  ،ُنتيت(   عت راد هت )يتدف  مسيى  ليدكيت

 تسيييترت   حييين ب الييي عع  عسيييجن(   عيييت دّل كلرهيييت م  عيييت انسييي هت )انئميييتً  معيييدت  الييي جى(   كييي  
( مر،ع كعنة عنّة  يف سّت  م،ريتت  ىلميت منّيى اسيتخ   ال نيتث سيوث عينّات 14ات )استخ   يذو اظتفند
 يف ،ر   اى  م  تً.

حيري مّز اليدءى لُسي  ى متتلييف عيم ءصير ة إ  مايينى  تضيطنا،ى الهفسيّي   يي   منّيى عيت،ّنن ىييّق 
 ، تالفتى اّّتتو ى ر تى   كدل:

                                                 
 لستز ال نب  عتّدة حرف. (1)
 ّسترت  إلرهت: ستل   جنت. (2)
 .130ال ن ُنصراب  (3)
اللدك : ىنء  اضت ز  اعتدى  الدج . انظن: لستز ال نب  عتّدة لدع.   يي يهت ىنء  اضت ز   ِلمهتس   اظتكت  عم  (4)

 عم استخ ا  ادلفتظ ال اّل  كلى ذلك يف ال ر  نفسى )معدت  ع نتيت  مسى  الجدو(. 
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ّ ا ييييييييي  ّ ّ يييييييي  ّليييييييييي   ّل يييييييي ّهت يييييييييي 
ّ

ّل يييييييييييييييا كّ ّ  ييييييييييييييي  وإ   ّفيتييييييييييييييي تي ّوه  ييييييييييييييياّ 
ّ ّف  ييييييييييييّا تييييييييييي ا اّ   ييييييييييي ّ ا ّوإن يييييييييييي

ّ
ّل    ييييييييييييي ّ  ييييييييييييياّ ييييييييييييي ّ أتييييييييييييي ّلا يييييييييييييكّ 

ّ ّهييييييييييييييييييييا ْكّ وّ ييييييييييييييييييييباب ّ  ّأأ  ييييييييييييييييييييكّأ  
ّ

ّل  يييييييع  ّوالّأبكييييييي ّوتبكييييييي ّاحلميييييييا كّ 
ّ ّك يييييييّ ا يييييي اّ  ّوبييييييييّقّليييييي  ّكيييييي بي 

ّ
ّ(1) يييييييييييياّ ييييييييييييب ت يّ لبكيييييييييييياَّاحلما يييييييييييييكّ 

ال رييتيّن يف الييدءى لُسيي  ى  هنسيين اننسييتراً عل،دظييتً   تضييطنا،ى  اضييح يف يييذو اد،رييتت  ييتطتمس  
  عت ذا  إأّ دلر  كلى ضرتع.

 عت ستك  كلى إكطتث يذو الصدرة ىللمتت ال نيتث اظتدجيددة دائميتً )م،نيي  ّ نيي  ال نيتث(  عيت 
راد هيييت )يتفييي (   عيييت دّل كلرهيييت م  عيييت انسييي هت )انئييين   يهيييت  جيييهح لرييي (   يييتلديم: ؿتيييٌد عيييم نصيييف 

 النلمتت ادارية ّستك  كلى إكطتث  درة ءتدت  للمعه  النّلّي. اللر .  يذو
 كلى مّز ىتل  اضت ز  الغن،   ال رتع ف ّظهن ىلمت ظهنت يف ءدلى:

ّو يييييييي  ّال  يييييييي  ّأبكييييييييا ّنييييييي   ّحيمييييييييا  
ّ

يييدّ  ّهتييي لّالضييي  ّ ل ييي  ّ   ييييّت   
ّ ّتيييييييي ك  تّ  ّطييييييي    ّفي ي يييييييييّأتييييييييبك ّ ات 

ّ
ّكيييييانّتيييييي ب د و ييييي ّأو  ّو يييييا هييييي  اّ 
(2)ّ

ّ ّوأ   ّوالّأبكييييييييي ّوتبكييييييييي ّو ييييييييياّ  تّ 
ّ

ّكييييييييينّتصييييييي د ّ لتهييييييياّتييييييي ّالبكيييييييا ّب عت  
ّ ّ ييييييييياّتييييييييييبك ّوأتييييييييييي  ّ ييييييييياّأ   ّو ّتيييييييييي ت

ّ
ّ(3)وتي  ييييييييكّ ييييييياّتبكييييييي ّليييييييي ّوأ يييييييي دّ 

لكييي  اخّتيييذت ادلفيييتظ يهيييت جتن يييتً ى  هيييتً ع نريييتً  كييي  ّنيييّنرت يف م،رتّيييى ىللمييي  ال نيييتث ّنيييّنراً أ تيييتً ّ
 تنّنر س ع عنّات )م،نت   ّ ني/مر،ع عنّات/  م،ني  ال نت( يف مر، ي   للهظن   لفظ ال نتث  ععتّكتّى

م،رتت    تنّنر سوث عنّات يف ،ر   اى  )الثتلث(   ؽتّت   نس ىتل  نفسّر  عن ينة  إضيت   إ  كيّ ة 
فّجع  يتدف  ،َ ْدلتهت(   التفّجيع ييد: التدّجيع  الت يّدر للنز ّي    ملفتظ ّنادف ال نتث )ندح/عنّّني/  ّ 

فّج ييْ  لييى: مّ ّدّج يي   ذلييك دأليي  كلييى مسييدم عييت  صيي  إلرييى اإلنسييتز.  عييت مظييّم مّز ّفّجييع    يف (4)ّ 
 يذو اضتمتع  إّأ ّفّج ى يد.

                                                 
 .3/206   اضترداز 124ال ن ُنصراب  (1)
اعت   :  نخ ىلتز كلى كه  نيدح كلريى الصيوة  السيو    صيتدو جيترح عيم الطيري   ليرس عيم زتتعي  إأّ ّ  نيي  (2)

 .2/382كلرى إ   د  الكرتع . انظن: ىرتة اضترداز النوى 
 ّيُّ ع: علك ء   عم علد  زْتري. 

   ىرييتة اضترييداز النييوى 982  3/980   اليين ح سييكمس ال نيي  1/492   عكييت رس اللغيي  102اليي ن ُنصييراب  (3)
2/382. 

 لستز ال نب  عتّدة  جع. (4)
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ناىلرياب ّي ّل كليى ال نيتث م  ّهتسي ى: )ّيذىّلنت يي  ًو  م دى   ىلمت ليّدز ذليك اظتعيه  تلفيتظ ّ 
 مّن   مضّرع(.

اطّييتً ،رتنرّييتً حن  ييتً  ،تلتييى ؽتتسليي  ضتتليي  اضتمتعيي    لنييم  يف ال ريي  الثتلييث  ّتخييذ اصتتنيياب الهفسييّي 
(  ههيييت  ىيييرية كجر ييي     تطتطّيييتز  اظتمتسلييي  ع ندسييي   هيييد ) ييي ّر  أ   نيييي(  ييييي )ّ نيييي  أ ّييي ّر

 ال رتنّرتز عتست ايز لنّ  عم العتكن  اضتمتع   لنّههمت عت تىلستز.
تئن الّيذّ أ   ينف إأّ ال نيتث يذو الصدرة مّدت د ريت كلى مىلمي   جيى يف رسين ىتلي  ذليك اضتي

 د اث  عهكذاً لى   هذا عت  ك ر كلى  ه ى. 
يف ال ريي  اداييري   تضتمتعيي  )ف ّيين عييت   عييت    يي  الصييدرة ّ ترمييتً  ضييرتكتً  ىييرية ّلييك التكييت،وت

ّ ني(  يد )    عت رمى(  اضتمتع  )حتفظ عت ّ ني ليى(  لنهّيى )  يّرع(   تلكي رة كليى رسين الصيدرة  
ىلتنييي   اضييي،  عيييم مّز اضتيييتلتني عت تىلسيييتتز   ييييذا الت يييتىلس يف اطتطّيييني ال ريييتنّرني ،يييني ىتلتيييى  ،يييني 

 اطتطّتز عتست ن م عتدا كني يف الكصتئ  ىلّلهت اّليت س كْ . اضتمتع  ىلتز حن  تً  أ تتً للهظن   إذ ىلتز
 الكصيييير ة يف إرتتعتييييت ّ نييييس نفسييييرتى اضتييييتئنة يف ذلييييك ابتمييييع الّييييذّ أ   يييينف ىلرييييف  ث يييي  
صيي د نفسييى ظتمترسيي  اضترييتة اإلنسييتنّر    إنسييتنّرتى  رييى  عييم ىلدنييى إنسييتانً  تمتّييع ّظتعييتكن  ادىتسييرس  ّ 

 .(1)السداد ىلتز ىتئًو ،رهى  ،ني غتتم ىىلغريو عم اآلان م  إأّ مز 
عيم ايول عيت ّكيّ   ؾتيي  مّز لل،ميت  يف اطتمتئي  مسيناً يف نفسييّرتى   هيذو النثينة يف   يف اضتمييت  

  است، ترو لى ف ّنم ك ثتً   إفّتت ّ نس الر تً عت    تين عهى.
  مّميت لرسي  الفينة ىلمت مّز ّنّنر ادلفتظ ال الّ  كلى ال نتث   نس ىتل  العيتكن السير      إىّلي

 يف ىرتّى  إفّتت يي ىتل  عستمنة. 
  يذا ج  ل إىصتئّي تلفتظ ال نتث  ععتّكتّى   عناد تّى   عت دّل كلرى م  عت انس ى:

البكاَّ
ّو  ت  اهتا

  ا فاتّّ   اتّال  و 
ّالبكاَ

ّ   ّّ   اتّال  و   اّ   
البكاَّأوّ اّ

ّ  ب 

ّ   اتّال  و 

 1 ّ طنبالن ح  1 الجد 1 ال نتث
 1 الن ح ال  رف  1 الجت  3 ال نت
 1 أ ّوح ال ين 1 الجدو 2 ُ،نتيت
 1 ؼتت    نء  3 الجديت 2 م،ني

                                                 
 سهت ّنز إ  يذا اصتتناب ّلتفصر  ،   ءلر . (1)
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البكاَّ
ّو  ت  اهتا

  ا فاتّّ   اتّال  و 
ّالبكاَ

ّ   ّّ   اتّال  و   اّ   
البكاَّأوّ اّ

ّ  ب 

ّ   اتّال  و 

 1 ادف الفنال 1 الجديمّ  2   ني
 1 ّذىّلنت ي  وً  4 ندح 8 ّ ني
 1 حصم عتئ  1 ّهدح 1 ،نْر 
 1 جهح لر  1 انئ،  3 ،ن 
 1 اد تئ  1 ى  هتً  1 م،نت 
 1 ال جى 1 كدل  1 ،نني
 1 اللر  2 َكدلتهت 2 ع نتيت
 2 انئن 1 ّفجَّع 1 ّ 
 1 ال ني 1 مسىً  1 ّىلرت
 1  تغّرف 1 لدكيت  
 1 معدت 1 حن ب ال عع  
 1  ْيهتً  1  تسترت   
 1 م دى 1 عسجن  
 1 مّن  1 يتّف   
 1 مضّرع 4 يتدف  
 1 راك  1 يداّف  
 1 مالكى 1 َتتف  
   1 َتّتف  
   3 ّغّه   
   1 الن ب  
   1 ُعننّ   

/سيّت   سوسيني ،رتيتً   رنيدز ع يّ ل 36/سّتتً  ذتتنني عنّة  يف/86 ك  ،لغ  عنّات الدر د رتر هت/
 ر د يذو النلميتت يف ىليّ  ،ري  مىلثين عيم ىللمتيني   ييذا معين   ينّي ىتلي  ال نيتث  اضتي ز الّييت   رعيهت 

 العتكن. 
اول الهظن يف اصت  ل الست،ق نوىظ مّز ّننار لفظي  ال نيتث  عيت دار ىدعتيت  اليّن  شتي    عم

 مسلد،ّر   اض،  كه  العتكن ُنصراب  إّأ مّز يذا التننار ّنىّل  كلى التننار اأالتكتءي. 
  تميييي  كلييييى جييييذر عييييت ّنييييّنر عييييم ادلفييييتظ  مّ منّهييييت ءيييي  ؾتيييي  عفييييندّني »  التنيييينار اأالييييتكتءيّ 

ّر  ّلكرتس إ  ،  هت. ععتّكتني عم ّّ نفسى   اّليت أ ختتلف إأّ يف ،هرتهت الصّد  اصتذر اللغد
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 ال ر يي  التنييينار اأاليييتكتءي ييييي مز ّتييدا  عفيييندات عتيييت جيييذر  اىيي   ىيييّق  نيييدز ييييذا اإلجيييناث 
مىلثن ء رة كلى لف  انت تو اظتتلّكي إ  ذلك  ىلمت مّز يذا الليدز عيم التنينار   مي  كليى ّنىلري  ال ألي  

 .(1)«يف ذيم الكترئ
 ُطلق كلرهيت اسين اضتكيدل ال ألرّي  الصين ّر .  ييذا الهيدع ّرز   اضيح يف »  يذو ال ىن اأالتكتءّر 
 .(2)«اللغ  ال ن،ّر  مىلثن عم حرييت

  ء  ظهن ذلك يف اصت  ل الست،ق عم اول:
ّّ )ب   ّ( اّلذّ االتُيّك  عهى )-م ّر   ّنّنرت)13اصتذر اللغد ة  اليّنل  ( عينّ 28( ،هر   ّد

 سلث ك د عنّات الدر د يف اصت  ل ىلّلى.
ّّ )ش ج   ( اّلذّ االتُيّك  عهى )-ب ّر   ّنّنرت)5اصتذر اللغد  ( عنّات.7( ،ىن  ّد
ّّ )ز   ح( اّلذّ االتُيّك  عهى )-ج ّر   ّنّنرت)3اصتذر اللغد  ( عنّات.6( ،ىن  ّد
ّّ )ع   ل( اّلذّ االتُيّك  عهى )-د رّ 2اصتذر اللغد  ( عنّات.3تتز  ّنّنرت)( ،هرتتز  ّد
ّّ )س ج  ( اّلذّ االتُيّك  عهى )-ه ّرتتز  ّنّنرت)2اصتذر اللغد  ( عنّّني.2( ،هرتتز  ّد
ّّ )ه ت ف( اّلذّ االتُيّك  عهى )-  ّر   ّنّنرت)5اصتذر اللغد  ( عنّات.8( ،ىن  ّد

( عينّة   ييد عيت  عيّن  سلثيي التنينارات ىلّلهيت 54ء  ،لغ ك د عنّات التننار اأالتكتءي )  رندز
 ّكن  تً.

 للتننار ع  ٌث نفسّي   يد عم مَثّ عإاّلن مسلديّب    ّل كلى مّز يهت  ع تين حُتْيدُِج إ  الييث » 
  الغن، ..  ء  ظهنت يذو اظت تين كه  ُنصراب يف اضت ز (3)«عم اإلال تع   أ اليَث سدى ذلك

 السواد ومشتّؼاته، ومرادفاته، وما دّل عؾيه، وما َتضادَّ معه: -ثانيًا

إّز س اب ععينل  ييذا العيتكن ييي السيداد    ليذلك ؾتي و  عيري إ  عدضيدع السيداد يف حيري عيت 
ءصيير ة    ذليييك للتخفريييف عيييم ىيييّ ة ييييذو اله كييي  ال  نرّييي  الّييييت ُ عييي نو أيييت اآلاييين ز   هيييد لتيييت ل عيييت 

  كترب ،ني اللدنني.معنهى مز 
 يييذا اليي داد الو يي  للهظيين يف م،رتّييى ىييدل عدضييدع السييداد ج لهييت نهت ييى إلرييى   نّ ههييت منّييى أ ،ييّ  
كييتىلس اليير تً عييت ، االييى ج لييى  يينّددو ىلثييرياً يف ماليي ترو   نيينّجح منّييى السيي اب اليينئرس ظتعييتىللى اضترتّرّيي  

 ، تّع . 

                                                 
 .99 ( حملمدد در  ش)عكتر،  مسلد،رّ « سنىتز  عنب الكهدة يف النت رترياي» مستلراب التننار يف د داز (1)
 .6نظن ّ  اضتكدل ال ألّر   (2)
 .49« دراس  مسلد،ّر  إىصتئّر »التننار  كوعتت ادسلدب يف ءصر ة )نعر  اضترتة( للعتيّب  (3)



 د. صبحي قّصاب

44 

 

  كدل يف إى ى ءصتئ و:
لييييييييييييييييييييي  ّفييييييييييييييييييييي  ّحالكييييييييييييييييييييياّ  ّ ّ وإنّأ  

ّ

 َّ ّو ييييييييييييييييا ييييييييييييييي ت   ّتييييييييييييييي  ّ  ّ ت ّلع ييييييييييييييي  

ّ

ّإالّ  ّ تّاحلا يييييييييييييييييييات  ّو ييييييييييييييييييياّن ليييييييييييييييييييي 
ّ

 َّ و ّ    يييييييييي ّ يييييييييييّال مييييييييييدّاحليييييييييييا
(1)ّ

لك  استخ   العتكن ىللم  )ىتلنتً(   يي عناد   للسداد   تضتُْلن   اضتََلُك: الّ ة السيداد ىلليدز ّ
 .(2)الغناب

دّز ال كيي  يييد اظتكريتس   عييت دا  منّييى  تمتّييع   يّذا ىلييتز لييدز العيتكن ىتلنييتً  ييّّز ذلييك أ  عيرهى  
 ،نجتى  ال ك   ّّز ذلك  ست  ى ّآلان م  إز ىلتز مسدد اللدز.

 غن،يي  اللييدز يييذو ج لتييى  فييّتش كييم معييدر كّلهييت ُّ  يي و كييم يييذو الغن،يي     يييي ال كيي   اضترييتث  
 يت أ ّظهن للهتظن. لطتظتت ذىلن اإلنستز مب ٍح إذا ىلتز نتتلك عث  ّلك اظت ت ري ال االّر  الّ 

   كدل يف ءصر ة مانى  ذىلن  رهت سدادو  لتتّج كلى جتر   ،ر تث كتّ تى ،ى:
ّأحيييييييييي   فا  ييييييييييييي   ّحالكيييييييييياّ  ّفيييييييييي نّأ  

ّ
 َّ ّو ييييييييييياّل يييييييييييي  ا  ّ  يييييييييييي  ّ ييييييييييييّ وا

ّ ّويلّكييييييييييييييييييي ْ ّ ييييييييييييييييييييّالي ييييييييييييييييييي  اَّ َّ 
ّ

 َّ ّال ييييييييييما ّكب عيييييييييي  ّا  بّ يييييييييييّ يييييييييي  
ّ ّو يثيييييييييييييييييييييي  ّ ّ  ياليكييييييييييييييييييييييك ّ  ييييييييييييييييييييييي 

ّ
ّلييييييييييين َّ ّو يييييييييييث    ّ  عيييييييييي  ّ ّال  ييييييييييا

ّ ّفيييييييييييي نّت  تيييييييييييي ّفيييييييييييي    ّ يييييييييييي  ّ ابّ 
ّ

 َّ ّفيييييييييييي  يّ  ييييييييييي ّال ييييييييييي ا ّ(3)وإنّأت ت
إ  ىللمتيييييني عيييييناد تني للسيييييداد: )ىتلنيييييتً   يف ال رييييي  ادّ ل  يييييذىلن العيييييتكن السيييييداد  ّإلضيييييت  ّ

مىييدى(   ييي )ىتلنييتً( عناد يي  للسييداد ىلمييت ذىليينان عييم ء يي    ىلييذلك )مىييدى(   ييتدىدى:   يينب إ  
ى   ءر : اَلَف  َىدَّاُث: زَتْناث َّْ ِنب إ  السداد   ىَلثُن يف ىلوعهن ىق شَتَّْدا ىليّ   السداد عم ال ة ُاْ ّن

   لييييذلك ذىليييينو العييييتكن يف يييييذا (5)دّل كلييييى السييييداد   يييييد اظتسييييك . ىلمييييت ذىليييين عييييت(4)َمسييييدد َمْىييييَدى
 اظتدضع     فى ،ي )مىدى( م  تً.

 ييذىْلن العييتكن للسييداد  عييت  ناد ييى مر،ييع عيينّات يف ،ريي   اىيي   يي ّل كلييى ع ييتانة  اضيي،  يف يييذا 
 العأز.

                                                 
 .57ال ن ُنصراب  (1)
 لستز ال نب  عتّدة ىلك. (2)
 .19/233   إرالتد ادر اب 58ال ن ُنصراب  (3)
 لستز ال نب  عتّدة ىدا. (4)
 ضنب عم الطراب. (5)
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 ييييد  ن ييي  مز  ث ييي  لآلاييين م يف ال رتيييني الثيييتين  الثتليييث مّز السيييداد ليييرس ييييد اظترييي از يف ّف ييير  
إنستز كلى  ان    هيد ع ت ي  كيم الف،عيتث   ييد يف النجيتل ءلري   لتمي  عيم الصيفتت احملميددة عيت 

 أ لتملهت حريو. 
ظتري از   تنييّنر يف   ىلري و تّز ال كي   حييريو عيم الصييفتت اضتمري ة يف اضتنين كلييى اإلنسيتز يييد ا

 مىلثن عم ءصر ة    لّح كلرى يف محلاب ادىرتز   كدل يف ذلك:
بيييي  ّال بيييييي ّولييييينّ  يييي   ّال ييييي ا ّ   يييياّ 

ّ

ّوالّ ل يييييييييييي ّال بييييييييييييي ّا   يييييييييييي ّ  ّيييييييييييي  
ّ

ّإنّ كيييييييييييييييييييّل  يييييييييييييييييي ا ّ  ّنصيييييييييييييييييييي ّْ
ّ

ّا اليييييييييييا ّ  ييييييييييي ّنصيبيييييييييييي  ّ(1)فبيييييييييييياب 

ييى يهييت إ  الت ييتّد ،ييني لكيي  ذىليين ىللميي  السييداد عيينّّني يف يييذ م ال رتييني   ءيي  صتييأ يف إس ييّ تت  نّن
السييداد  ال رييتز   ذىْليينو لل رييتز ىلأنّييى ختفرييف عييم عسييأل  السييداد عييم انىريي    است، ييتر ِلمييت  هكصييى 
عييم انىريي  مايينى    ييّز ىلييتز أ لتميي  ،رتضييتً يف جليي و   إأّ منّييى لتميي  ،رتضييتً يف عدضييع  ايين   يييد 

 اداول. 
   إفّتيت  تمتسي  ع هين    إز ىليتز التمتسي  ليرس يف إذاً يد أ متتلف كيم اآلاين م دتيت  اأايتوف

 الصف  نفسهت.
  لني لتّكق عت  ن   مز  ص  إلرى  ستخ   الوايني ال كلّر   اضتجج اظتهطكّر  ىرث  كدل:

ّليييييييييينّال ييييييييي ا  ّب ا صييييييييي ّ ييييييييياّ ا ّيل

ّ

ّهيييييييييييييي اّال  ييييييييييييييان ّإعّفيييييييييييييي ا ّاثبيييييييييييييييّ 

ّ

ّأ ييييييييييي    ّكيييييييييييانّت فعييييييييييي ّ  ابيييييييييييي  ّ تيييييييييييي 
ّ

ّأ ييييييييييييعا  ّّ  ع  يييييييييييييّ ّ  ييييييييييييابيفبييييييييييييي ت 
ّ ّببيانيييييييييييي  ّكييييييييييييكّبيييييييييييينيتّأ يييييييييييي  تّ طييييييييييييا 

ّ
ّ ا ييييييييييّ  ّ ا ييييييي ّا  يييييييانّوبييييييينيتّأبيييييييي ت

ّ ّلي  ييييييييييييييييييي  ّال فييييييييييييييييييييد ّب يييييييييييييييييييا    ّإ  
ّ

ّ ا ّوليييينّ ّ ييييّ يييا يّ  ّ(2) ييييّفضييي  
إّز ع ييمدز اد،رييتت  إىّليي  عه ليي  ال كيي    منّييى اظتريي از الّييذّ  ييدَزز ،ييى اإلنسييتز   ،ييى  ُ ييَنف   يي  ّ

 السداد  لرس لى يف عر از الكرن عنتز. إنستز كلى إنستز حريو. مّعت
ً رترًو يف إ،ناز عنتنتى   منتنتى اظتنعدء  ييذو لتسي و كلرهيت النثيري ز ىسي اً   أ    ّتخذ مسلّد
 عييمتدز ،ييى مشتّيي    دّز العييمتّ  ّدجيي  ىرييث  دجيي  ال ريياب الّييذّ  كييد  ،ييى  ييتى ى   مييت دا  ال ريياب 

                                                 
  ىرث جتث  رى:   ُن ى لُهصيراب. ءيتل د. دا د سيّلد :  ييي مءينب إ   54   د داز ُس،رن 71ال ن ُنصراب  (1)

 .173نفسّر  ُنصراب عههت إ  نفسّر  ُس،رن. انظن: ال ن ُنصراب 
 .19/232   إرالتد ادر اب 1/329   ادحتين 73ال ن ُنصراب  (2)
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لرسيي  عدجييددة م  ييتً   مّعييت اضتسيي   ييو   ييريو   دّز لييرس عدجييدداً  رييى   ييّّز العييمتّ  عييم اآلايين م 
 اضتس   دج  ىرث  دج  التفّدل كلى اآلان م    يذا  ن ع عم عنتنتى  أ لتمّس عههت.

م  يييتً ذىلييين العيييتكن )السيييداد(   عيييت االيييُتّق عهيييى )مسيييدد( عييينّّني يف ييييذو اد،ريييتت  ىلميييت صتيييأ إ  
تييدازز  ىلييذلك صتييأ إ  التييدازز يف اللفييظ    الت ييتّد الت يتّد ،ييني ادسييدد  اد،ييرض   لر،ّكييق ندكييتً عيم ال

يف اظت ىن   عم اول )مسدد انالق ، رتنى(   )م،يرض  يتع (    تدسيدد اإلكتيتيّب م  ي  عيم اد،يرض 
 السليّب.

   كدل م  تً:
وحتتييييييييييي  ّو ّأ  يييييييييي ّ يييييييييي ا اّ  ّك  يييييييييييي 

ّ

ّبيييييييْ ّب ا   يييييي ّ (1) ميييييييْاّ يييييييّال يييييي ه  
ّ

ّ

ّأ يييييييييي ا ّ يييييييييي ا  ّوإن ييييييييييي ّو يييييييييياّ يييييييييي  
ّ

ّالّ  يي  ّ يييّا  يي ّ ا   يي  ّ(2)لكا  يي  
 يييّذا ىليييتز الهيييتس  تمّت يييدز ّل ريييتز اطتيييترجّي  ّنّيييى  تمتّيييع ّل ريييتز الييي االّي.   ييينى مز ال ريييتز ّ

 ال االّي ميّن عم ال رتز اطتترجّي. 
يييى إ  اآلايين م  ّنّيييى   ييينب عثييتأً   ييينّي عتييين ذلييك    تظتسيييك مىيييدى   لنهّيييى   لنييي  كيييّنب  نّن
 هعيين رائ،يي  كطيينة زىلرّيي  ّسييتهّد اآلايين م   ييتل وة عييم اظتسييك لرسيي  يف اللييدز   إفّتييت مبييت  هعيينو عييم 

 رائ،  زىلّر .  لد ىلتن  الك ّر  يف اللدز ظتت استهدى اآلان م  ،  نفن ا عهى.
السيييداد عييينّّني   اظتسيييك عييينّّني م  يييتً  ىلميييت صتيييأ إ  مسيييلدب الت يييتّد ،يييني السيييداد  لكييي  اسيييتخ  

  ال رتز.
 لد مّز العتكن أ لُتّس أيذو الغن،ي    َلميت ذىلين عيت  هكصيى يف حيري عيت عدضيع   لر،ّكيق ندكيتً عيم 

 التدازز  اأنسجت  عع اآلان م   للتخفرف عم حن،تى يذو.
صيييراب  الّييييت مالييي نو أيييت غتتم يييى ىيييت ل مز  هك يييهت ّضتجيييج إّز ككييي ة اليييهكص الّييييت الييي ن أيييت نُ 

 الوايني  اددلّ  عستخ عتً ىلّ  عت ،دسي ى اإلّريتز ،يى   للتخفريف عيم ككي ة اليهكص ييذو الّييت ييي يف 
 اضتكرك  حن،  ّهّغص كلى  تى هت ىرتّى   ّت لى يف ىتل  نفسّر  حري عستكنّة.

نت يذو ادال تر اّليت   ا ع عيم اوعتيت كيم سيدادو   لد مّز غتتم ى ف  نم ُ ع نو ،ذلك َلمت ىَلثُ 
  ظتت ىَلثُنت يذو النلمتت اّليت ذىلن  رهت السداد  عت االُتّق عهى  عت راد ى  عت دّل كلرى  عت ّ تّد ع ى.

  يذا ج  ل إىصتئّي تلفتظ السداد  ععتّكتّى   عناد تّى   عت دّل كلرى   عت َّ تدَّ ع ى: 
                                                 

 نرست،در  يناة.الكديّي: نس   إ  ءديستتز  ىلدرة ،ني  (1)
 .110ال ن ُنصراب  (2)
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السداد 
  ععتّكتّى

 عنّات
 الدر د

عناد تت 
 السداد

عنّات 
 الدر د

عت دّل 
 كلرى

عنّات 
 الدر د

عت ّ تّد 
 ع ى

عنّات 
 الدر د

 1 ،رتز 3 اظتسك 2 ىتلنتً  5 سداد
 1 م،رض   1 مىدى 1 سدادّ
 1 ،رض     1 مسدد

( مر، يي  كعيين ،رتييتً   رنييدز ع ييّ ل 14( سييّ  كعيينة عيينّة  يف )16 كيي  ،لييغ كيي د عيينّات الييدر د )
النلمتت يف ىلّ  ،ري  مىلثين عيم ىللمي     ييذا معين ليرس اكت تاليتً   إفّتيت ييد معين  عيغ  ّليى  ر د يذو 

   إرّءى.
/ع ييييي   عييييينّّني  102 إذا عيييييت رت هيييييت كييييي د عييييينّات اليييييدر د يف اصتييييي  لني ع يييييتً   رنيييييدز ابميييييدع/

ى /ستسني ،رتتً   رندز ع ّ ل  ر د يذو النلمتت مىلثن عم ىللمتني يف ىلّ  ،ري     ييذا معين لي50يف/
فييع  الو يي   دأأّييى الداضيي،  كلييى ىتليي  اضتيي ز  الغن،يي    عييم اييوّل ع ييّ ل  ر د يييذو النلمييتت اظتّن

 للهظن يف اد،رتت. 
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 نتائج البحث:

ح  نسيتطرع ّسيجر   ، ي  ييذو ال راسي  التط ركرّي   اإلىصيتئّر  كليى ، يض مالي تر ُنصيراب ،يم ّر
 الهتتئج اآلّر : 

جتنييياب   يييف اضتميييت  يف ستتئليييى أيييذو الطن كييي  الّييييت ظهييين  رهيييت  ىليييتز م  ييي  ؼتييينج للعيييتكن  إزّ –1
 إلسكتط ىتلتى اّليت يد  رهت كلى يذا الطتئن. 

إّز ذىْليين العيييتكن لل،ميييت  أيييذو النثييينة  دلرييي  كليييى ال ر تيييى ادلرفييي   احمل ّييي  للسيييو    ال  رييي ة كيييم  -2
اعتجيييتث   لييين  ُيييذىَلن ليييى يف مالييي ترو ،ريييٌ   اىيييٌ  يف  ال ييي ا ة  ال غ يييتث   إىّلييي  ذليييك م  يييتً ،ُيْ ييي و كيييم

 اعتجتث   ك  او د دانى عم يذا الغنز.
إّز ذيتب ُنصراب إ  اطتمتئ   ال  ىتت   انفينادو ، ري اً كيم الهيتس  دألي  كليى مّز اليتكنان ىليتز -3

 ختّفييف  ذا ال ر يي  ر عتنسييّر   صتييأ إ  الط ر يي   لت،ّكييق لييى ءيي راً عييم التييدازز  اأنسييجت  عييع نفسييى 
 كهى  أ  ى نى  حن،تى.

إّز ظهدر ملفتظ ال نتث  عت    ر ىدعتت   ىلذلك السداد  عيت  ي  ر ىدعتيت م  يتً   ي ّل كليى ىي ز  –4
 كمرق   حن،   اض، .

ظهنت كك ة العتكن عم لدنى  عم اول ّلك ادال تر اّليت دا ع  رهت كيم سيدادو   الّييت ىيت ل  –5
اضتجييج  الوايييني الّيييت ءييّ عهت   عييم اييول النلمييتت الّيييت  مز متّفييف  رهييت عييم كك ّييى  عييم اييول

 استخ عهت  عم عث  )ال رتز  ال ك   اضترتث(  حرييت.
عييم مىلثيين اددلّيي  كلييى ع ييتانة العييتكن  يييي مّز ع ييّ ل  ر د النلمييتت ال الّيي  كلييى اضتيي ز  الغن،يي   - 6

   ييي نسي   كتلري   ّإىّلي  يف ادال تر اّليت زتل  ذلك  ىلتن  مىلثين عيم ىللمتيني يف ال ري  الداىي 
ح.  عت ذي هت إلرى عم  جدد اضت ز  الغن،  يف ال ن ُنصراب ،م ّر
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 مؽتبة البحث

 .عصن  عنت   كرسى ال تيّب اضتليّب  النىلتو  ّّ  إرالتد ادر اب إ  ع ن   ادد اب  ايءدت اضتمد
 عكتر،يي  مسييلد،ّر (  حملمييدد در  ش« سيينىتز  عيينب الكهييدة يف النييت رترياي» مسييتلراب التنيينار يف د ييداز(

رسييييتل  عتجسييييتري  إكيييي اد ك يييي  الكييييتدر زر ءييييي  اصت ائيييين  ّّهيييي   جتع يييي  اضتييييتج طت يييين  ىلّلرّيييي  اآلداب 
  .2012-2011ه  1433-1432 اللغتت  

   14   ط  1999ادكو   اري ال  م ال رىللّي  ،ري ت  دار ال لن للمو ني. 
  1928اظتصن ّ   ادحتين  م،د  نج اد فهتين  الكتينة  دار النتاب  .  
    ّ عصن  اظتط    اطتري  ّّ  يي. 1306اج ال ن س عم جداين الكتعدس  ػتّم  عّن ى ال ،ر 
  د. مزتيي  «دراسيي  مسييلد،ّر  إىصييتئّر »التنيينار  كوعييتت ادسييلدب يف ءصيير ة )نعيير  اضترييتة( للعييتيّب  

  .2010  ال  د ادّ ل+ الثتين  26كلي ػتّم   غتّل  جتع   دععق  ابّل  
 . الكتينة  عط    اظت تي  ّّ  ىرتة اضترداز النوى  ىلمتل ال  م ال عري
 .اضترداز  اصتتىظ  حتكرق ك   السو  يتر ز  عصن  عصطفى ال تيّب اضتليّب  م أدو 
    ّ 1950د داز ُس،رن ك   ،  اضتس،تس  حتكرق ك   ال     اظترمّ   الكتينة  دار النتاب اظتصن .  
 اد نَييييّب  حتكريييق ك ييي  ال   ييي  اظترميييّ   عط  ييي  صتهييي  التيييألرف  ال رتييي  شتيييمس اليييآليل  م ّّ ،يييد ك رييي  ال نييين

  . 1936 الهعن 
    ّ الكتينة  دار النتاب اظتصن  ّّ   . 1945الن ح سكمس ال ن   صته  إىرتث  اثر ميب ال وث اظت ّن
   ح  د. دا د سّلد   ،غ اد  عط    اإلرالتد   . 1967ال ن ُنصراب ،م ّر
 دل الع ناث  ا،م سوّ  اصتم،ّي  عصن  دار اظت ترف. ال كتت،  
    ّ يي. 1307لستز ال نب  ا،م عهظدر  عصن  اظتط    اظتري 
 .اظت ين يف كلد  اللغ   منداكهت  جول ال  م السردالّي  عصن  عط    كرسى ال تيب اضتليب  النىلتو 
 1969يّب اضتليّب  م أدو  عكت رس اللغ   مزت  ،م  ترس ،م زىلناّي  عصن  عط    عصطفى ال ت .  
  نظن ّيي  اضتكييدل ال ألرّيي   كّميييتر الييلداّ  جتع يي  ػتّمييي  ار يين ،سييننة  غتلّييي  ال لييد  اإلنسييتنّر   ال ييي د

 الثتين.
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ذذ**حممدذعبدوذفلفلد.ذ

ذملخــصذالبـــحـــث

عؼؼذف  تعؼود  ذؼؼال راءؼؼارقو راءؼؼـا   ن ؼؼوث  نؼؼك ن يفؼؼل رايا ،ؼؼذ   راعار،ؼؼ  ن د اؼؼ   ؼؼو تؼؼارق  نؼؼك
راكفويؼؼ    رايء ؼؼ،ث را ألضؼؼ  خلربؼؼاا رالؼؼ    را أل،ؼؼ  راعار،ؼؼ ن دعؼؼذف راكفويؼؼ  مي ؼؼو   ر،ؼؼوق ر ؼؼار  نؼؼك 
تا ،ذ رعض رارتر ،ب ن د  ن ؼ   رايا ،ؼذ  ب رعؼض رخل درون در ؼوق علؼ   اؼ  هؼ،ذدحل ذؼار ر ؼذيل 

ؼؼو را ؼؼاقا علؼؼ  نؼؼذ   فويؼؼ  تء ؼؼ،ث مربؼؼاا رالؼؼ    را أل،ؼؼ  راعار،ؼؼ   ب  حؼؼـا وؼؼودحل ضألضؼؼ ن ي ؼؼل ال مَد
ضألض ؛ رريذرث  دطليب د نكوحلين در اجا   ذار راصذ  ذا راءـا ر اا آخا ن ميكؼك ت ؼت،ياب ربالؼ  
 رالنفعؼؼو ن د اؼؼ  ع ؼؼؼذنو ال يؼؼار  ربايا ،ؼؼؼذ نارعؼؼووي حؼؼؼوـ ر بوطؼؼب ،،تؼؼؼو نؼؼا  ر خ ؼؼؼوحلا رؼؼابن رؼؼؼ  يؼؼار  رؼؼؼاب
رايع ؼؼؼن عؼؼؼك ر واؼؼؼ  را ف ؼؼؼ،  مد رالنفعوا،ؼؼؼ  راؼؼؼ، يصؼؼؼذحل ع هؼؼؼو ر ؼؼؼيكلثن مي ع ؼؼؼذنو يهؼؼؼ،تك علؼؼؼ  ر ؼؼؼذ  
راكألن  رااظ،ف  رالنفعوا،  را ف ،  الغ ن دذا نو ي ذد جل،و   تا ،ؼذ رمتلؼ  ر  ؼوحلع،  رالهؼيفهون، ن 

را ؼؼو دهؼؼاؽ داؼؼكن   بدذؼؼار ذؼؼا راؼؼاحل را ؼؼولن منؼؼو ااؼؼل ذؼؼال راؼؼودحل ،هؼؼا را  ؼؼا   ن ؼؼ   رايا ،ؼؼذ 
،واارجح   رباق رالحيكوف  ب رايا ،ذ نفهانو ددظ،ف  منؼاب اؼ،م نؼك  الالو ذؼال رخل درون دراؼارجح 

 مي و مق راذا،  را ص  راءاآل ديظ اؼفا   ذار را ،وؾ األهيذالـ عل  نو ال يذـ عل،اب.
،فيابن رذر نؼك ر  وهؼب مق د و  وق ر عيتذ   ذار را ءوش ذا رالحيكوف  ب نفهاف رايا ،ذ ددظ 

نعؼؼؼؼاا رذريؼؼؼؼ  اؼؼؼؼاظ،فيو مهوهؼؼؼؼ،يو نؼؼؼؼك دظؼؼؼؼوثف رالغؼؼؼؼ ن د،ؼؼؼؼو رااظ،فؼؼؼؼ  رايار ؼؼؼؼل،  رافكايؼؼؼؼ ن درااظ،فؼؼؼؼ  
نعؼؼؼاا مي ؼؼؼو اليا ،ؼؼؼذ نفهانؼؼؼو ددظ،فؼؼؼ ن د  ربؼؼؼاق نؼؼؼو تءؼؼؼذف ميكؼؼؼك تصؼؼؼاحل نؼؼؼو  رالنفعوا،ؼؼؼ  را ف ؼؼؼ، ن دمق

؛ منؼؼؼو ر ءذنؼؼ  ،يي ؼؼؼوـد رااظ،فؼؼ  رال نءذنؼؼؼ ن دضألضؼؼ  وؼؼؼودحلن هؼؼ، ف   نفعوا،ؼؼؼ  الغؼؼؼ ن  تؼؼو تي ؼؼؼوـد رايا ،ؼؼؼذا
ؼو: منود  نفهانو ددظ،ف ن رالنفعؼو  ربؼاا نؼك مربؼاا رالؼ ن دان،هؼو: تا ،ؼذ رارت ،ؼب  ضألض  راؼودحل ، َد

 داا هو: رايا ،ذ رؼ)اك( درا و دهاؽ.  رالهيفهون   د دظ،ف  رنفعوا، ن

                                                 
 جونع  محوون هاحلي . *
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 الوظيفة االنفعالية للغة 
ن رؼؼ    رايت،،ؼؼ  (1)رالغؼؼاي خي ليلفؼؼار   تعؼؼذ  دظؼؼوثف رالغؼؼ را ؼؼوذا مق وهؼؼاحل ر ع ،ؼؼو رباؼؼذحل   

رؼؼو رخلهوهؼؼ  درا ؼؼوناين مد   رخلذؼؼث درخلمؼؼ  م،،ؼؼ  نؼؼك ذؼؼال رااظؼؼوثفن دراؼؼاي مي،ؼؼ   ا،ؼؼاب ر ؼؼاق   ذؼؼار 
راصؼؼذ  منؼؼارق؛ رخلـد ذؼؼا نؼؼو  ذؼؼب  ا،ؼؼاب جو   ؼؼاق نؼؼك راءؼؼـا دق دظؼؼوثف رالغؼؼ  نيعؼؼذ و دمق درحؼؼذو 

راكؼؼألف ذ،ت ؼؼ  اكتهؼؼو نؼؼاغي رالفؼؼوا ددظ،فيؼؼاب رخلهوهؼؼ، ن دتعك ؼؼهو  نؼؼك ذؼؼال رااظؼؼوثف لؼؼ،تك علؼؼ 
ن (2)خصؼؼوثأ مهؼؼلار،  تيؼؼك،ل، ن نكؼؼؼك راؼؼ أ نؼؼك  وؼؼوا دظ،فيؼؼؼابن مد م رق راغؼؼاا راؼؼاي ي ؼؼع   ا،ؼؼؼاب
 (3)درا ؼؼول ذؼؼا مق رااظ،فؼؼ  رالنفعوا،ؼؼ  مد را ف ؼؼ،  نؼؼك رااظؼؼوثف رخلهوهؼؼ،  راؼؼ، تس يهؼؼو رالغؼؼ ن ،ؼؼؼو ن وق

ال ييكلث ا،صاػ م،كوحلر ،يف بن ر  ا،سضا   من واؼاب دا،عؼ  عؼك ح وهؼ،يابن مي منؼاب ال ي ؼيبذف رالغؼ  
علؼ  مق  (4)اؼار نؼأ مد ؼوق اليع ن عك نف ابن  رثتو اليع ن عك رخلش،وق رخلخا  ن ر  ي يعتلهو مي و

وا  را ون،ؼ  ذؼ  رايع ؼن الغ  دظ،فيو مهوه،يو؛ تار ل،  ،كاي ن درنفعوا،  عوطف،  ن دمق دظ،فيهو   ر 
عؼؼؼك راعارطؼؼؼف درالنفعؼؼؼوالون د احلو ر يؼؼؼوعان درايؼؼؼ ضن   را ؼؼؼلاؿ ر ن ؼؼؼولن دياربؼؼؼح جو   ؼؼؼاق مق 

 جتؼول نؼو يييفؼذ  ع ؼاب نمي م ؼو رااظ،ف  رايع ني  مد رالنفعوا،  الغ  تا   عل  ر يكلث اليع ؼن عؼك نامفؼاب
 (5) غت  غ  ب تءذمي رنف وغ عك رنفعوـ نعو  و ؾن مد خو

درمذيا رباا ا مق رافكا رالغؼاي راعؼاأ محؼوظ ن ؼام دعتل،ؼو رؼاظ،ف، رالغؼ ؛ رافكايؼ  رايار ؼل،   
درالنفعوا،  را ف ، ن دنك جتل،وو  ا  تعايف ررك جين الغ  د و)جمتاعؼ  نؼك رخل ؼارو يعؼ  لؼو  ؼ  

ديءؼـا ع ؼذ راءؼوذا رماجول)ولؼ  رخلنؼا مق رالؼ ن دو،ؼما راكؼألف نعؼوق ي يؼ هو  (6)ماف عؼك م،ارربؼهث(
ر ن ؼؼوق   نف ؼؼابن ديصا ا،يؼؼؼؼؼؼهو   ،كؼؼالن دي ؼؼوج  لؼؼو مل ؼؼابن ديارجؼؼم لؼؼو عءلؼؼابن دتا ؼؼف د ؼؼو نءو ؼؼذ 

،واأل،ؼؼؼ    حؼؼؼذيل رماجؼؼؼول منؼؼؼاب حلرؼؼؼل ر ؼؼؼذ  راكألنؼؼؼ  رباعءؼؼؼ  دراءلؼؼؼبن مي ربافكؼؼؼا (7)دم،ؼؼؼارا(
 ن دراأل،ؼ  مي ؼو حلرفؼاب ر عؼؼول راؼ، يعؼ  ع هؼو ر ؼؼيكلث رب ءو ؼذ درخل،ؼاران د  رهؼيعتوـ  ؼؼ  دراعوطفؼ

                                                 
رن ؼا: رالغؼ ن جاايؼف ، ؼذحليمن تؼا. ع ؼذ ر ت،ؼذ راؼذدرخل ن د، راءصؼوةن ظ . م ؼ  را ،ؼوق راعؼاأن راءؼؼوذاو  ( 1)

ن  رحل ،ايبن 12ن تا.  .  توـ ريان ظن د  دحل راكلت    رالغ  ن هي،فك مد وق183-182ن ة 1950
ن  رحل 1د م وم رايؼعاي ن حلدنؼوق جو ار ؼاقن تؼا. ، راؼا ن دن ؼوحلؿ ح ؼاقن ظ111ن 30-27راءوذاون ة

ندرايار   رال ول درايؼعاي ن نءوحلرؼ  يل،ل،ؼ  ا  ايؼ  حلدنؼوق جو   ؼاقن  28ة 1988تارءوـن راذرحل را ، وقن
 .38-35ن ياحلرو رالخيألؽ.  .ون ة  -فرافوذا ران ران ظ راذرحل راعار،  العلا 

 رن ا: ر اجعو را ول درا وال   ر وش،  را ورء .   ( 2)
 .183-182رن ا:  رالغ ن ة  ( 3)
 .111ن 30-27رن ا:  دحل راكلت    رالغ ن ة ( 4)
 .38-35ندرايار   رال ول درايعاي ن ة  28رن ا:  م وم رايعاي  ن ة ( 5)
 .1/33ج  ن  رحل رَذ ن رندون2ن تح. ، عل  را اوحلنظرالصوثأن ررك جين ( 6)
 .528نة 1988ن نكي   رالوو ن راءوذاون 2 الث  ر عاوان مارقو دتعل،ق وتا  شو انظ ( 7)
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نك رماجول دررك جين اكلتؼ  )م،ؼارا(   ذؼار را ؼ،وؾ رؼذال نؼك  لتؼ )م،كوحل(  شؼوحلو  ب مق دظ،فؼ  
ار رالغؼؼ  ا، ؼؼ  نءصؼؼاحلو علؼؼ  نءؼؼ  رخل،كؼؼوحلن خلق رخل،ؼؼارا مؼؼذ تكؼؼاق ،كايؼؼ ن دمؼؼذ تكؼؼاق رنفعوا،ؼؼ ن اؼؼ

يؼؼؼا  راؼؼؼذ ياحل ع ؼؼؼذد راارجيفؼؼؼ  مق ررؼؼؼك جين)م  ؼؼؼا تا،،ءؼؼؼو   رهؼؼؼيعتوـ اف ؼؼؼ  رخل،ؼؼؼارا نؼؼؼك رهؼؼؼيعتوـ 
راؼؼذضو الف ؼؼ  رايفكؼؼنن خل ؼؼو م  ؼؼا رت ؼؼوعو داؼؼاال نؼؼك اف ؼؼ  رايفكؼؼن ر ؼؼو و راءوطعؼؼ  راؼؼ، مؼؼذ يءيصؼؼا 

 (1)نع وذو عل  راصاحلو راعءل، ن مد راعتل،وو رااذ ، (
  مثتؼ  راعار،ؼ  الاظ،فؼ  رالنفعوا،ؼ  الغؼ  حؼذي هث عؼك ر عؼول را ف ؼ،  دنك رايال،وو راعتل،ؼ  اؼاع 

 وايعاؼؼؼب درايفاؼؼؼم دراياجؼؼؼمن در عؼؼؼول را ف ؼؼؼ،  ر عؼؼؼ  ع هؼؼؼو  ؼؼؼو  راؼؼؼ، تعؼؼؼ  ع هؼؼؼو رخلهؼؼؼوا،ب ر نيؼؼؼوث، 
دال شؼ  مق مثتؼ  راعار،ؼ     رؼألاف رافوثؼذو  واييف ؼان دراي هؼف درايؼ خين درافبؼا درافؼا ن يعاؽ اؼذيهث

ث ذؼؼال  يؼؼو يصؼؼذحلدق عؼؼك   حلر هؼؼث  ارعؼؼوو ر ؼؼذ  راكألنؼؼ  اليفؼؼوـ راؼؼ، يصؼؼذحل ع هؼؼو ر ؼؼيكلث. يلؼؼ،ألل
عل  مق دع،هث الاظ،ف  رالنفعوا،  الغؼ  ال ي فؼ  مق ع ؼوييهث ت  ؼنر دتف ،ءؼو رب بوطاؼب دحا ؼهث علؼ  
 مق يكؼؼؼاق راكؼؼؼألف نفورءؼؼؼو  ءي ؼؼؼ  حواؼؼؼاب م  ؼؼؼا دربؼؼؼاحو دمظهؼؼؼا مضؼؼؼار   راؼؼؼذحل  را يفؼؼؼاي را أل،ؼؼؼ  نؼؼؼك

 ؼوح ابنن يؼسنم  ع وييهث رب يكلث دنذ  مؼذحلو راكؼألف علؼ  تصؼايا ر واؼ  رالنفعوا،ؼ  راؼ، يصؼذحل ع هؼو
رؼؼؼاا   تؼؼؼو هؼؼؼ ألح  تا ،ؼؼؼ ذث ر ليفؼؼؼاع علؼؼؼ  ربؼؼؼادحلو نارعؼؼؼوو راكؼؼؼألف  ءي ؼؼؼ  حؼؼؼوـ ر بوطؼؼؼبن  تؼؼؼو 

ؼؼؼذو راؼ، ت ؼيع ت    ر ءؼوف يسنم راب مي و عذف نارعولث ال عذ رالنفعو    يل،ؼ  رعؼض رارتر ،ؼب ر س د
م ؼ  د  نؼك ذؼار ر ؼذيلن ال تار ل،  ،كاي  عل  نو ه،ي ؼح   راءؼو ف رخلـد خل،ارا رنفعوا،  نف ، ن

 اؼؼؼ  نعؼؼؼاا   رافءؼؼؼاو رايوا،ؼؼؼ  اليا ،ؼؼؼذ نفهانؼؼؼو ددظ،فؼؼؼ  ا كؼؼؼاق علؼؼؼ  ر، ا ؼؼؼ    ن وميؼؼؼ  نؼؼؼو  ؼؼؼك رصؼؼؼذ  
  ن وميياب.

   .التوكيد؛ مفهوما ووظيفة
دراءصؼؼذ ذؼؼ  ر عؼؼول ر عات،ؼؼ  رخلهوهؼؼ،  راؼؼ، تؼؼذدحل عل،هؼؼو  نؼؼك ر ألحؼؼ  مق راي  ،ؼؼ  درايتكؼؼو 

د مق رايا ،ؼؼذ رب عؼؼين رال ؼؼفألح  ع ؼؼذ ر ع ،ؼؼو ييفؼؼق دذؼؼال ر عؼؼول ر عات،ؼؼ   (2)نؼؼو ) )د ؼؼذ( د)م ؼؼذ(
راعونؼؼؼؼ ن ،ؼؼؼؼو عي رال ؼؼؼؼفألح  الفؼؼؼؼ  رايا ،ؼؼؼؼذ )ذؼؼؼؼا نكؼؼؼؼو ر عؼؼؼؼي   راؼؼؼؼ فم دض اتؼؼؼؼاب  اراؼؼؼؼ  رايؼؼؼؼ هوو 

ؼؼؼؼؼؼذ اؼؼاب( درايؼؼكاؿ راؼؼ، ييا،هؼؼؼو د نؼؼك رايؼؼؼ هوو مد رايؼؼكاؿ راؼؼ، مؼؼؼذ  (3)را ؼؼونم   راكؼؼألف   ر خي يس د
تألرم را ونم ظ اب راكؼألف وتؼاال علؼ  ر،ؼوان ال علؼ  ر ء،ءؼ ن د   اؼ  يءؼـا ررؼك جؼين)  ر عيؼؼؼااؽ 
رايا ،ذ؛ خيا دمم   راكألفن  ا نف اب دع، اب دموم د لاب د لهؼث دنؼو مشؼ اب  اؼ  عؼؼا،  ن ؼاب حؼوـ هؼع  

                                                 
 . 74ن ة 1979،ءاب رالغ    راكيب راعار،  ن  . ع ذد راارجيف ن ظ .  رحل را ه   راعار، ن رندون  ( 1)
ن 2007و را أل،،ؼؼ  دتفاحلذؼؼون  . ممحؼؼذ نفلؼؼاان ظن نكي ؼؼ  نشؼؼادق ا  ؼؼوقن رؼؼندو رن ؼؼا: نعاؼؼث ر صؼؼفليفو ( 2)

نة 1995ن نكي   ا  وقن رؼندون1ن دمهلاا رايا ،ذ   راءاآق راكامي ن ، ح و مرا رافيا نظ239ة
 .186-185ند را أل،  راعار،  مه هو دعلانهو د، ا ون ع ذ راامحك ح ك ح  ك  ر ،ذرلنة13-14

 .15مهلاا رايا ،ذ   راءاآق راكامين ة  ( 3)
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ممؼؼا   ا،ؼؼ  علؼؼ  شؼؼ،وغ ر،ؼؼوا ،،هؼؼو درشؼؼيتوااب  ر،ؼؼوا   ذؼؼار راكؼؼألف ....،امؼؼاغ رايا ،ؼؼذ   ذؼؼال رالغؼؼ 
د ألنهؼث و،عؼو ييؼ    ؼألف شؼ ،اب ركؼألف ررؼك جؼين ذؼارن  (3)ن دررك رخلن وحلي(2)د الرك يع،ش (1)عل،هو(

ل،ؼؼاب محؼؼذذث وؼؼيتأل اليؼؼكاؿ مد را  ؼؼاق ،ؼؼأل حوجؼؼ  ايا ،ؼؼذلن دذؼؼا نؼؼو نؼؼأ ع دق راكؼؼألف  ق خي يكؼؼك
درربؼيفو دنعلانؼو د  موثأل)ال يست  ربايا ،ذ ح،ل ال حوج   ا،ابن د ا  دق يكاق ر ءصا  نك راكؼألف

 (4)اريون ،إ ر م ذ راكألف در وـ ذكار ،إق   ذار ام و   رااربا  درا ،وق(
ؼؼؼؼمي نعؼؼؼي جذيؼؼؼذرن رؼؼؼ  يس    ؼؼؼذ دراؼؼؼاي يفهؼؼؼث نؼؼؼك ذؼؼؼار راكؼؼؼألف مق راع صؼؼؼا ر س  اؼؼؼؼؼؼذ ع ؼؼؼذذث ال يسه ا

دعلؼ  مق رايا ،ؼذ ال يف،ؼذ  (5)نعين يع  ع اب ع صا ،نلن اؼاا  نصؼار علؼ  مق رايا ،ؼذ تكؼارحل التس دؼذ
ندذؼؼا نؼؼو يفهؼؼث نؼؼك تعؼؼونلهث نؼؼم دظ،فؼؼ  نؼؼو اكتؼؼاق عل،ؼؼاب رباؼؼ م و نؼؼك (6) ال نؼؼو م،ؼؼو ل ر ؼؼا احل رخلـد

علؼؼ  مق   ؼؼا رخلرؼؼذ (8)يعؼؼ،ش نؼؼأا ررؼؼك ن دراع و ؼؼا ر س ؼ اؼؼؼؼذو عونؼؼ ن دنؼؼك ذؼؼار راء ،ؼؼ (7)راع و ؼؼا رالغايؼؼ 
رعذ )اك(   ن   "اك من ؼوؿ مرؼذر" ي ،ؼذ  ؼو تعف،ؼاب )اؼك( نؼك را فؼ  رخلرؼذين دنؼك ذؼار راء ،ؼ  مي ؼو 

نصؼؼهث علؼؼ  مق ر عؼؼي درحؼؼذ   بيلؼؼف مربؼؼاا رالؼؼ ن دمق ر بيلؼؼف    اؼؼ   يؼؼو  نؼؼو ذؼؼا نعؼؼادؽ نؼؼك
  ذا  حلجوو تا ،ذ ذار ر عي .

تو مقد ،اا رايا ،ذ ع ذذث ،كاي تار ؼل ن دمق ع ؼوييهث در  يفو  نك    نو تءذف منا   رق؛ مَد
ن ص     ر ءوف رخلـد عل  نارعوو راكألف  ءي   حوـ ر بوطابن دذا نو  وق درربيفو    ؼألف ،ؼن 
درحؼؼؼؼذ نؼؼؼؼك رخلثتؼؼؼؼ  ر ع ،ؼؼؼؼو ربا أل،ؼؼؼؼ  راعار،ؼؼؼؼ  عونؼؼؼؼ  ددهؼؼؼؼلاا رايا ،ؼؼؼؼذ خو ؼؼؼؼ ن اؼؼؼؼار نؼؼؼؼا  ريؼؼؼؼا رؼؼؼؼك 

                                                 
 . 451-450/ 2رالصوثأ ج ( 1)
 .3/40ررك يع،شن ظ.  رحل  و حلن  رن ا: شا  ر فص ن ( 2)
)رافوثؼؼؼذو   رايا ،ؼؼؼذ راييفء،ؼؼؼقن د اراؼؼؼ  راياؼؼؼااا   283يءؼؼؼـا مرؼؼؼا را  ؼؼؼوو رخلن ؼؼؼوحلي   " مهؼؼؼارحل راعار،ؼؼؼ  "ن ة ( 3)

 راكألفن خلق نك  ألنهث ر،وا(  
 .49مهلاا رايا ،ذ   راءاآق راكامين ة ( 4)
ن 1رن ا: نيوثج رافكان مرا راءوهث ع ذ راامحك را ه،ل ن تح. عو ـ ممحذ ع ذ ر اجؼا ن دعلؼ  ، نعؼادانظ ( 5)

 .239ن دنعاث ر صفليفوو را أل،،  دتفاحلذونة216ن ة1992 رحل راكيب راعلت، ن رندون 
ن دنعاؼث 2/384ن  رحل ر عا،ؼ ن 2را حل ي  ن تح. ، مرا راف    رارذ،ثن ظ رن ا: را ذوق   علاف راءاآقن  ( 6)

 .  241ة  ر صفليفوو را أل،،  دتفاحلذون
موـ را ،اط    نعاا راا  عل  نك منكا مق يكاق ر اؽ را رثذ اغن نعي)جوق ن اب   راي  ي  درايعا نؼو ال ( 7)

ا اا نك رايا ،ذن دراي  ،ذ نعي  يف،ح(رخلش ول درا  وثا اص ....دا،م ر ار  مناب  خ  اغن نعين ر  ايذ 
 .454-1/453ن 1987ن جمتم رالغ  راعار،  رذنيقن 1ع ذ ر ااب ن هوق نظ   را يفان را ،اط ن تح.

ن دن وحؼل 112ن22. د رن ا:  مهلاا رايا ،ؼذ   راءؼاآق راكؼامي ة 8/112شا  ر فص ن ررك يع،شن ج ( 8)
 . 218ن216ن ة 1992-1991جونع  را علنمحأ 1  علث ر عولن  . ، طوذا ر تص ن ظ
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راك ؼؼؼؼن نؼؼؼؼك راء ؼؼؼؼوم درخل،كؼؼؼؼوحل  عؼؼؼؼ  مدب  (1)راؼؼؼؼ، مَتؼؼؼؼ  را أل،،ؼؼؼؼو    ؼؼؼؼيف،فياب ذؼؼؼؼؼ(210ر عيتؼؼؼؼا)
راؼؼ أل  راؼؼ، مد ؼؼ  لؼؼك   رالفورؼؼ  نارعؼؼوو ر ؼؼيكلث  ءي ؼؼ  حؼؼوـ را ؼؼونمن د اؼؼ   بوط ؼؼ   ؼؼ  نؼؼك 

ن د  ؼؼؼاا  نؼؼؼأ  ؼؼؼوحب  يؼؼؼوا " نءؼؼؼذ را  ؼؼؼان مد را ذؼؼؼوق   دجؼؼؼال (2)رالو ؼؼؼ ن دراعونؼؼؼ ن  ؼؼؼو ي وهؼؼؼ اب
 (3)اكألف  ءي   محارـ ر بوط و رابرا ،وقن عل  دجاا نفورء  ر

دمذ جتل  راع وي  رب بوطب درربيف    حذيل ر ع ،ؼو ربايا ،ؼذ مؼذنوق دوؼذضون د اؼ  علؼ   
 ؼا ييؼعا مق رايا ،ؼذ اؼؼ،م نؼك دظوثفؼاب رايع ؼن عؼؼك حؼوـ ر ؼيكلثن اؼار نؼؼا   ؼوحب "مهؼلاا رايا ،ؼؼذ 

)رخل ؼؼ  راؼؼاي ي  غؼ  مق تكؼؼاق  عل،ؼؼاب) قد( ذؼؼا راؼاي  د اقا   راكيؼؼب نؼؼك م ؼؼو   راءؼاآق راكؼؼامي " يءـا
دي ؼؼؼو رااربؼؼؼ   (4)الي  ،ؼؼذن ،ؼؼؼأل اي ؼؼؼيوج  ا،هؼؼؼو   ر  ؼؼوق ر بوطاؼؼؼب ال ييؼؼؼ    ن ؼؼتاق رمتلؼؼؼ  رعؼؼذذو(

مق)راغاا رااي دربم ااب رايا ،ذ محذي ضألض  مش،وق: محذذو مق يذ،م ر يكلثي ربؼاحل ،فلؼ  را ؼونم ع ؼابن 
للا......دراغاا را وال مق يذ،م ر ؼيكلث عؼك نف ؼاب ظؼكد را ؼونم رؼاب دان،هو مق يذ،م ظ اب رب يكلث راغ

دجذد  راي  ،ؼذ ع ؼذ را بيؼاين دررؼك يعؼ،ش) منؼ    ر مؼاحلو ،ءؼذ مؼاحلو ر س دؼذ دنؼو علؼق رؼاب (5)جتاار(
  نفم را ونم دنك ياب   مل اب ن د منف  ش ه ن حل و خومياب مد تا، ا ،فليابن مد  ذؼورب عتؼو منؼ  

ديءـا رالارحلان ) ،وثذو رايا ،ذ تءايا نعي راي قن د ارح  رالحيتؼوـ درايؼ ه  عؼك (6)رصذ لن ، ااياب(
د  ر  وق ذار ذؼا حؼوـ ر يءؼذنو   حلرؼل رايا ،ؼذ ملؼوـ ر بوطؼب  دق ر ؼيكلثن  (7)عك ملب را ونم(

ال يؼؼارل دظوثفؼؼاب رب ؼؼيكلث ما يؼؼ ن مد مق وؼؼذ (8)ر ؼؼيكلثن ،ؼؼأل ن ؼؼيغاا مق وؼؼذ  رحلهؼؼو خلهؼؼوا،ب رايا ،ؼؼذ
هؼؼؼؼي  م،ؼؼؼؼارا اليا ،ؼؼؼؼذ ن درحؼؼؼؼذ  ن هؼؼؼؼو ،ءؼؼؼؼل ييعلؼؼؼؼق  (9)ونؼؼؼؼ  راؼؼؼؼذ ياحل ،وربؼؼؼؼ  را ؼؼؼؼونارث  يؼؼؼؼا اربح ؼؼؼؼو رء

 رب يكلثن دذا رايهاي  درايع ،ث.
                                                 

مق  ؼؼيف،ف  ريؼؼا نؼؼك رخل ؼؼـا را أل،،ؼؼ  49يؼؼا  راؼؼذ ياحل ، ، مرؼؼا ناهؼؼ    " خصؼؼوثأ رارتر ،ؼؼب"  ة  ( 1)
 كوحل دراء وم. ر هت  را،  ييوج  ب ن يذ نك ر ارجع ن خل و مَت  راذرحلهو   نر نك رخل،

ن 1998ن نكي ؼؼؼؼؼ  رالؼؼؼؼؼوو ن راءؼؼؼؼؼوذاو ن 7رن ؼؼؼؼؼا: را ،ؼؼؼؼؼوق دراي ،ؼؼؼؼؼون تؼؼؼؼؼح . ع ؼؼؼؼؼذ را ؼؼؼؼؼألف ذؼؼؼؼؼوحلدقن رمؼؼؼؼؼوح ن ظ ( 2)
 . 136-1/135ج

 . 97-96ن ة1980رن ا: نءذ را  ان ر   اا  ب مذرن  رك جعفان ظ.  رحل راكيوا رال  ولن رندون  ( 3)
 .134مهلاا رايا ،ذ   راءاآق راكامي  ( 4)
نجونعؼؼؼؼؼ  ر نؼؼؼؼؼوف . 1شؼؼؼؼؼا  راكو،،ؼؼؼؼؼ ن حلربؼؼؼؼؼ  راؼؼؼؼؼذيك رخلهؼؼؼؼؼرتررب ين نؼؼؼؼؼح.  . ح ؼؼؼؼؼك ،  رؼؼؼؼؼارذ،ث ر ف ؼؼؼؼؼ نظ -0(5)

 .1050-1049ة  ن راء ث رخلـد نك ر،لذ را ولن1993ذؼ=1414راامان
 .3/40ن شا  ر فص  ن ررك يع،شن112-111ر فص    علث راعار، ن را بياين ة ( 6)
ن جونعؼ  مف 1تاش،ح راعل    شا  رمت ن راءوهث رك ر  و رالارحلان ن تح. عو ـ و ك هؼوخي راعتؼنين ظ ( 7)

 .264ذؼن ة1418راءا ن نك  ر كان ن 
 .15-11ع ذ راامحك ر فا ي نة رن ا : مهوا،ب رايا ،ذ   راءاآق راكامين ( 8)
  اص وع  راكيبن راءوذاون ن يفل رايا ،ؼذ دخو ؼ  ج ظ. شا   راعوت رن ا: نعول را يفان ،ورب  را ونارث ن ( 9)

 ن دنو رعذذو.4/115
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رؼؼارل مهؼؼلاا رايا ،ؼؼذ ملؼؼوـ ر ؼؼيكلث  تؼؼو ي  غؼؼ  نءوحلنؼؼ  ملفؼؼودلث  مثتؼؼ  راعار،ؼؼ  داعؼؼ  عؼؼذف ع ويؼؼ  
 ؼؼؼفيفوو  حل ، ، مرؼؼؼا ناهؼؼؼ را واغؼؼؼ  رارفؼؼؼاب ملؼؼؼوـ ر بوطؼؼؼب يف ؼؼؼا مق ييؼؼؼغ  رأل،ؼؼؼ ا    اؼؼؼ  راؼؼؼذ يا 

ربايفص،  دراذا،  رحلت وظ مهلاا رايا ،ذ ملوـ ر يكلثن  تؼو يف ؼا مق ايفؼ  ذؼار  ياربح ،،هو (1)عذو
ن رحيفؼؼوق (3)ن مد را بيؼؼاي(2)ذؼؼار را أل،ؼؼ  ا وحؼؼوو عوحلربؼؼ   ب  اؼؼ ن دمؼؼف عل،هؼؼو اؼؼذ  رماجؼؼول

 (4)جعلاب يا    و  ررك جين  ب  ا   شوحلو ن،او   ذار را وا
دذكؼؼؼؼار نؼؼؼؼا  مق مثتؼؼؼؼ  راعار،ؼؼؼؼ  علؼؼؼؼ  دعؼؼؼؼ،هث الاظ،فؼؼؼؼ  رالنفعوا،ؼؼؼؼ  الغؼؼؼؼ  راؼؼؼؼ، يا ؼؼؼؼ  ،،هؼؼؼؼو ر ؼؼؼؼذ   

راكألن  عل  ر وا  را ف ،  التيكلث  وق التبوطب درايار   نعاب ر   رخل ؼ  نؼك ع ؼوييهثن دذؼار 
و ن نؼؼك ر ع ، اؼؼ (5)نؼؼو ال ح ؼؼاب د عتؼؼ  علؼؼ  تف ؼؼنل  ؼؼو البفؼؼوا راءؼؼاآل نؼؼك مضؼؼا    اؼؼ  ،ؼؼن درحؼؼذ

                                                 
. دنك راذضو راايك حلرفار رايا ،ذ رب وا  رالنفعوا،  التيكلث 222ن 94-91رن ا: خصوثأ رارتر ،بن ة  ( 1)

ح،ل موـ  105التيكلث ع ذ راامحك ح ك ح  ك  ر ،ذرل   "  را أل،  راعار،  ؛مه هو دعلانهو د، ا و" ة
ن    ر،وق دظ،ف  رايا ،ذ: تكاق را م و ممو يءي ،هو حوـ ر يلء ن مد حوـ ر ع  اؼا عتدو   نف ابن  عوشق مد ،ؼاا ،

ح،ؼل ييؼن عاربؼو  ب  ،ؼو و رايا ،ؼذ را أل،ؼؼ  240مد حؼ يك.ن درن ؼا: نعاؼث ر صؼفليفوو را أل،،ؼ  دتفاحلذؼؼون 
 عاث  فهاف رايا ،ذ ددظ،فياب.  نعي رايع ،ث  شوحلو عوراو خي يكك َو مضا   ر،وق  وحب ر 

 .97رن ا: خصوثأ رارتر ،بن ة  ( 2)
 . 93رن ا: خصوثأ رارت ،بن ة  ( 3)
. در ءصؼؼؼا  رب شؼؼؼوحلو را و،ؼؼؼاو ،،تؼؼؼو  ؼؼؼك ،،ؼؼؼاب نؼؼؼو جؼؼؼوق   تعل،ؼؼؼق ررؼؼؼك جؼؼؼين علؼؼؼ  94را ؼؼؼورقن ة رن ؼؼؼا: ر اجؼؼؼم ( 4)

ث)شؼؼؼاه مذؼؼؼاد  ر نا( ح،ؼؼؼل مؼؼؼوـ   رالصؼؼؼوثأ ج  ث " شؼؼؼا مذؼؼؼا  ر نا " ،إيؼؼؼو جؼؼؼوا   1/319مَا دمنؼؼؼو مؼؼؼَا
 شؼاهن د يؼو  ؼوق ذؼار رالريذرق ،،اب ربا كاو نك ح،ل  وق راكألف عوثذر   ب نعي را ف ن مي نو مذؼاد  ر نا  ال

خلق رال ي  عل،ؼاب ممؼا ن مال تؼا  منؼ  اؼا ملؼ  : مذؼاد  ر نا شؼا اك ؼ  علؼ  طؼاؽ نؼك ر خ ؼوحل ،ؼن نس ؼذن 
،إ ر مل  نو مذا  ر نا  ال شؼا  ؼوق  اؼ  مد ؼذ.... د يؼو رحيؼ،ج  ب رايا ،ؼذ   ذؼار ر اربؼم نؼك ح،ؼل  ؼوق 

ذايا  لب ن ، ربوؽ ن اب دمشفق الهيتوعاب مق يكاق افوحلؾ  منار عون،و نهتو ن د ا  مق موث  ذار راءـا مسم
شا ن ،ءوـ : شا مذا  ر نان مي نؼو مذؼا  ر نا  ال شؼا  تع ،تؼو ع ؼذ نف ؼاب ن مد ع ؼذ ن ؼيتعاب .... ،لتؼو 

ؼؼؼؼذا ر خ وحل ع ابن دمخاج راءـا باج ر ،ألع دراي ذ،ب  و  عو  ا،اب.   ع ول دم،داب د د
دنصفف  ن فن د ، ع ذ ر فلبن د رؼارذ،ث ، ع ؼذ ا رالؼا . الياهؼم    اؼ  نك ذسالق نوف ح وقن  ( 5)

ن 2007ن  رحل را صؼؼوثان راءؼؼوذاو 1رن ؼا: نءي ؼؼ  ر ؼوـ رؼؼو راءؼذمي در ؼؼذيلن  رؼارذ،ث ، ع ؼؼذ ا رالؼا ن ظ
و،ؼ ن ن دارحلو را ء1ن د   راييك،  رالغاي اليؼعان ، ع ؼذد ،لفؼ ن ظ558-557ن554-553ن 495ة

. د  ذؼؼار را ؼؼ،وؾ ي ؼؼو نصؼؼا حونؼؼذ مرؼؼا ايؼؼذ ح ؼؼاحل ر بوطؼؼب   راؼؼ أ راءؼؼاآلن 144ن ة2013 نيؼؼقن 
:  ق راؼ أ  لؼاب 57ن ة2014ن نكي   رافكا رمذيؼذن1،،ءـا  " نفهاف را أ؛  حلره    علاف راءاآقن ظ

م   ر هألف ميكك مق تا ف  ال يذـ  ال نك خألـ را  وف رالغاي رالوة رب بوط ون ،إق را ءو،  راعار،   رلو
د ؼؼو ضءو،ؼؼ  ت يفؼؼا نح،ؼؼ  ر بوطؼؼب   نصا ؼؼهو م  ؼؼا ممؼؼو ت يفؼؼا نح،ؼؼ  ر ؼؼيكلثن درنيتؼؼوق راؼؼ أ  ب جمؼؼوـ ذؼؼال 
ـ  علؼ  ذؼار رالجتؼول   ر ؼوق راؼ أ دآا،وتؼاب  را ءو،   علاب نك ذال رااجهؼ  نصؼو ي يفؼا نح،ؼ  ر بوطؼب. داؼ،م م 

،،ؼؼؼؼابن هؼؼؼؼارق  ؼؼؼؼوق ر  ؼؼؼؼو   ذؼؼؼؼث را ؼؼؼؼو  مد رؼؼؼؼين آ فن مد راؼؼؼؼايك آن ؼؼؼؼار مد  رالغايؼؼؼؼ   نؼؼؼؼك   ؼؼؼؼاو  دحلرق م درو را ؼؼؼؼذرق
        .  راكو،ايكن مد مذ   راكيوان ذار رب ربو،   ب نذرق ر بوطب رخلـد ربا يبن مد رااهـا
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مق رالغؼ   يؼو  -(1)دذؼا نؼو يؼارل رعؼض رال ؼون،و –د  ق ذسالق رخلثتؼ  علؼ  رخؼيألؽ رذيتونؼولث يؼادق 
دجؼؼذو   رخل ؼؼ  التبوط ؼؼ  درايار ؼؼ  رافكؼؼاين دمق ذؼؼال رااظ،فؼؼ  نءذنؼؼ  علؼؼ  رااظ،فؼؼ  رالنفعوا،ؼؼ ن 

اا ن ؼؼؼاب   تاج،ؼؼؼاب راكؼؼؼألف راؼؼؼاي يي ؼؼؼتك خؼؼؼ ر نؼؼؼو مق يكؼؼؼاق راغؼؼؼ - تؼؼؼو يءؼؼؼـا محؼؼؼذذث  -،ؼؼؼؼ)رخل   
ر عؼؼألف ربالؼؼ  راؼؼاي  ـ عل،ؼؼاب راكؼؼألفن مي  ،ؼؼو و ر بوطؼؼب ر كؼؼث راؼؼاي ت ؼؼت ياب رمتلؼؼ ن مد رمتؼؼ  

راؼ عض نؼك مق ر ءصؼا  نؼك نارعؼوو نءي ؼ  ر ؼوـ  داع  ذار رخل   يف ا نؼو رهؼيءا اؼذ  (2)رال ي (
ؼؼؼؼؼا عؼؼؼذفا ح ؼؼؼاحل را عؼؼؼذ (3)ع ؼؼؼذ راءؼؼؼاف  يؼؼؼو ذؼؼؼا نارعؼؼؼوو نءي ؼؼؼ  حؼؼؼوـ ر بوطؼؼؼب ن د ؼؼؼ ا نؼؼؼو تءؼؼؼذدف يف  ا

رالنفعؼؼو  مد را ف ؼؼ  رالؼؼوة رب ؼؼيكلث عؼؼك تصؼؼ ،ف را أل،ؼؼ  راعار،ؼؼ  خلربؼؼاا رالؼؼ ن دذؼؼا نؼؼو ه،ي ؼؼح 
 م  ا   رافءاو رايوا، . 

 .االنفعايل ضرب رابع من أضرب اخلرب
وهؼ،و؛ رافوثؼذون د  م ؼ،ث ر نيؼوق ،اربؼو مه نك ر ءاحل   را أل،  راعار،  مق الب  رااي ذا 

وطابي را ونمي  و  وق  هلؼابن دالاف رافوثؼذون د  ذؼال ر واؼ  لوطاؼب  ؼو خي يكؼك  هلؼاب ن  ذال ر وا  لي
د اؼؼؼؼؼؼ  اليع ؼؼؼؼؼؼن عؼؼؼؼؼؼك نعؼؼؼؼؼؼوق، يغلؼؼؼؼؼؼب عل،هؼؼؼؼؼؼو رافؼؼؼؼؼؼورم را ف ؼؼؼؼؼؼ   وايؼؼؼؼؼؼكا  درالهؼؼؼؼؼؼيعفوؽ دراييف ؼؼؼؼؼؼان 

  اؼؼؼألاف رافوثؼؼؼذو نيخؼؼؼا رعؼؼؼو درالهؼؼؼيع وفن د،ؼؼؼن  اؼؼؼ ن د ؼؼؼ ق را أل،ؼؼؼ  راعار،ؼؼؼ  تؼؼؼا  مق رهؼؼؼيعتوـ رالغؼؼؼ
الفوثؼؼؼذو ،إيؼؼؼو يكؼؼؼاق راؼؼؼاحل ،،ؼؼؼاب ذؼؼؼا  رالعي ؼؼؼوحل حؼؼؼوـ ر ؼؼؼيكلث  ربؼؼؼو،   ب حؼؼؼوـ ر بوطؼؼؼب منؼؼؼو رهؼؼؼيعتوَو

                                                 
 2يءـا حلدي. ه  .ذاتؼوق     يورؼاب" رالغؼ  در ،ؼوو دراف ،عؼ  را يؼاي .". تؼا.  .  رد  حلتؼ  ممحؼذ را ؼ،ذ ظ ( 1)

: نع ؼؼؼث رايع ؼؼؼن راعؼؼؼوطف  نؼؼؼو ارـ يؼؼؼيث  وؼؼؼوال علؼؼؼ   114ف نة 2000-ذؼؼؼؼ1420راكيؼؼؼب . راءؼؼؼوذاو .  عؼؼؼوخي
ن يا  ،ن اغاي ن دنك مث ميك  و مق ني  ذ نونو نك مق ذار خي يكك رااظ،ف  را، رخرتعؼ  نؼك مجلهؼو رالغؼ ن 

و نيوج رخرترغ  م عتذرن دنك مث د  ر ء،ء  تعي  رالغ  ده،ل  ربع،ف  نك مج  رايع ن راعوطف   ب حذ نون خل 
ال ميكؼؼك حلرفهؼؼو حلرفؼؼو دض،ءؼؼو رباعتل،ؼؼوو راعوطف،ؼؼ  راذر،ع،ؼؼ  راغاي يؼؼ ن خلق ر ؼؼوالو راعوطف،ؼؼ  تؼؼسضا ،عؼؼأل   راءؼؼذحلو 
علؼ  راكؼؼألفن دعلؼ  راؼؼا،ث نؼك مق رايع ؼؼن راعؼوطف  ر  وهؼؼب ميكؼؼك مق يؼيث نؼؼك خؼألـ رالغؼؼ  ،إنؼاب ييفلؼؼب ناذ ؼؼ  

  ،و نك رخلشبوةن ،ها ناذ   جتع  رالغ  تس ي ش، و خي تكك نصتت  نك مجلاب.شعاي  مييلكهو عذ  مل،  ن 
 . 173را أل،  راعار،  ؛مه هو دعلانهو د، ا ون ة ( 2)
ح،ؼؼؼؼؼل 8-7ذؼؼؼؼار نؼؼؼؼؼو يألحؼؼؼؼؼ   ع ؼؼؼؼذ ، ح ؼؼؼؼؼك مرؼؼؼؼؼا رافيؼؼؼؼا    " مهؼؼؼؼؼلاا رايا ،ؼؼؼؼؼذ   راءؼؼؼؼاآق راكؼؼؼؼؼامي" ة   ( 3)

موـ)رمتل  .....خوربع  العألم  را، تكاق رو ر يكلث در بوطب مي و ن دال تؼيث رافوثؼذو نؼك راكؼألف  تؼو ال 
س ي راكؼألف رافوثؼذو ر فلارؼ   ال   ر ييث رايفوذث  ال   ر حلدع،ؼ   ؼ  ذؼال رخلحؼارـ  راؼ، نؼا لؼو رمتلؼ  ن ،لؼك يؼ

حلدعؼؼ  حؼؼوـ ر بوطب...داؼؼاا  نؼؼا  علتؼؼؼوق ر عؼؼول يهيتؼؼاق لؼؼال راعألمؼؼ  راؼؼؼ، ذؼؼ  رؼؼو ر ؼؼيكلث در بوطؼؼؼبن 
ديعؼؼؼؼؼؼؼ دق ع هؼؼؼؼؼؼؼو رب ؼؼؼؼؼؼؼوـ دظؼؼؼؼؼؼؼوذا ر ؼؼؼؼؼؼؼوـ( ديءؼؼؼؼؼؼؼـا  راؼؼؼؼؼؼؼذ ياحل ، ، مرؼؼؼؼؼؼؼا ناهؼؼؼؼؼؼؼ    "خصؼؼؼؼؼؼؼوثأ رارتر ،ؼؼؼؼؼؼؼب" 

مدال ر فورءؼؼؼؼ   ؼؼؼؼوـ راؼؼؼؼ فم رايؼؼؼؼعاحلن داؼؼؼؼاا  يكؼؼؼؼاق رايهايؼؼؼؼ   )دراؼؼؼاي محليؼؼؼؼذ مق ممؼؼؼؼاحلل مق ر فورءؼؼؼؼ  تعؼؼؼؼي72ة
دراكؼؼؼاا علؼؼؼ  راؼؼؼ فم بوافؼؼؼو التفورءؼؼؼ  دخادجؼؼؼو عؼؼؼك حؼؼؼذ را أل،ؼؼؼ ن ر فورءؼؼؼ    ق تعؼؼؼين راصؼؼؼذؾ دراا،ؼؼؼوق  ؼؼؼو   
راؼ فم( د ؼؼ ق مرب ناهؼؼ  اؼؼاة علؼؼ  تءايؼاا منؼؼا،ن خي يكؼؼك نءؼؼاحلر نؼؼك م ؼؼ  علؼ   حلجؼؼ   و،،ؼؼ  نؼؼك رااربؼؼا  ن دذؼؼا 

 حوـ ر يكلث   راكألف.   ربادحلو    نءي  
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ر بوطب ،ءلن ااا  جوقو مرباا رال  را ألض  ع ذذث نارع،   ءي   حواؼابن ،،بوطاؼب  ؼو يعؼايؽ 
خو  راؼاذك جتؼول نؼو  ؼ ل رؼابن مد ال يكؼاق نك رايا ،ذ ع ذنو يكاق ر بوطب  ربال  رالريذرث  رالو 

ؼ ـ عؼك منؼا ،،يبوطاؼب  ؼو يؼيع ؼااؽي اؼذيهث ربالؼ  رافلؼيب ر يؼفاغ  ااب نامؼف وؼذ  جتوذؼابن دمنؼو ع ؼذنو يا  
ر ؼؼاا نؼؼك ربؼؼادا رايا ،ؼؼذن د اؼؼ  خلق را ؼؼوث  عؼؼك رايؼؼ ق   حكؼؼث ر ؼؼرت   در ؼؼا)ا    ؼؼيف  نؼؼو 

ؼؼؼذ اؼؼؼاب رالؼؼؼ  ي ؼؼؼ ـ ع ؼؼؼابن دمنؼؼؼو   ر  ؼؼؼوق ر بوطؼؼؼب ني  ؼكاؼؼؼؼا  ر   ؼؼؼتاق نؼؼؼو يؼيؼب اؼؼؼؼؼؼا رؼؼؼاب العيءؼؼؼو ل األ،ؼؼؼاب ،،س د
 .(1)ر وا  ع ذذث ربال  ر نكوحلي تا ،ذر يي وهب دحوا   نكوحللن ديعاؽ رال    ذال

   يؼؼب را أل،ؼؼ  مؼؼذميهو دحؼؼذي هون دراأل،ؼؼ  م ؼؼو نع ،ؼؼ   دمؼؼذ شؼؼوع  نءااؼؼ  مربؼؼاا رالؼؼ  ذؼؼال 
ان نؼؼم مق راكؼؼألف رالؼؼ ي ال يكؼؼاق  رثتؼؼو نع ،ؼؼو رب بوطؼؼب رب بوطؼؼب د ،ف،ؼؼ   م وعؼؼاب   ؼؼتاق رالفؼؼو

دنؼؼؼو يصؼؼؼذحل ع ؼؼؼاب نؼؼؼك  مؼؼؼذ يكؼؼؼاق رذيتونؼؼؼاب ن صؼؼؼ و   ر ءؼؼؼوف رخلـد علؼؼؼ  ر ؼؼؼيكلث د م وعؼؼؼاب ،يف ؼؼؼبن رؼؼؼ 
حوالو رنفعوا،  ن ممو يي  انكون،  مق يكاق رالنفعو  ربارب حلررعؼو نؼك مربؼاا رالؼ ن ،وا ؼوذا منؼاب ال 

ربهؼيعتوـ رالغؼ  اؼألاف رافوثؼذو ن د اؼ  خلق ر بوطؼب نؼو يؼ رـ  ؽا اذيهثعيؼؼؼؼاا  يغين عك ذار را اا نو
وؼؼل را  ؼؼا درالذيتؼؼوفن خلق نءصؼؼا ذث رؼؼألاف رافوثؼؼذو  تؼؼو الح  ؼؼو ذؼؼا بوط ؼؼ   ع ؼؼذذث   ذؼؼال ر واؼؼ 

را ونم  و  وق يعا،اب نك م  ن ،ؼ)ماؼؼؼص ؼذي ر ب  ا ل  نؼو مق لؼ ؿ ن ؼتاق رالؼ  د،وثذتؼاب.... د نؼو مق 
مق رالؼؼ  ،وا ؼؼو نؼؼو يءصؼؼذ رؼؼاب  (3)د  ذؼؼار را ؼؼ،وؾ ي  ؼؼاب راؼؼذ ياحل مرؼؼا ناهؼؼ  علؼؼ  (2) ؿ الاف رافوثؼؼذو(لؼؼ

راكؼؼؼألف ر عؼؼؼين   ر ءؼؼؼوف رخلـد رب واؼؼؼ  رالنفعوا،ؼؼؼ   دالانهؼؼؼون د  اؼؼؼ    م،ؼؼؼارا تياؼؼؼودا حؼؼؼذد  رافوثؼؼؼذو
دممؼو يؼسنم  رالنفعو نالتيكلث ن ممو ي اػ ر وج   ب رباا حلررم نك مرباا رال ن ميكك دمساب ربال  

دعتلؼؼؼؼ ن منؼؼؼؼو را  ؼؼؼؼاي ،هؼؼؼؼا مق رالنفعؼؼؼؼوـ حؼؼؼؼوـ نألانؼؼؼؼ ن د ق ر  ؼؼؼؼب نيفودتؼؼؼؼ   رؼؼؼؼاا  منؼؼؼؼارق؛ ن ؼؼؼؼاي
اليفؼذ  راكألنؼؼ  عونؼؼ ن د اؼؼ  رغؼؼض را  ؼؼا عؼؼك دظ،فيؼؼاب رخلهوهؼؼ، ن دال شؼؼ  مق رالنفعؼؼوـ مظهؼؼا نؼؼو 

خو ؼ ن اؼار اؼاة مرؼا  يكاق   رالغ  ع ذنو ل،تك عل،هو رااظ،ف  رالنفعوا،  عون ن درااظ،فؼ  رايؼعاي 

                                                 
ن رحل 1رن ؼؼا  ؼؼو تءؼؼذف   ذؼؼال رافءؼؼاو :نفيؼؼو  راعلؼؼافن مرؼؼا يعءؼؼاا را ؼؼكو  ن تؼؼح.  . ع ؼؼذ ر ت،ؼؼذ ذ ؼؼذردينظ ( 1)

ن دخصوثأ رارتر ،بن 2/390ندرا ذوق   علاف راءاآقن259-258ن ة 2000راكيب راعلت، ن رندون
تو ذا نعادؽ نو حلدرل  رماجول نك مق  راك ذي موـ ن دمهو  ذار رايء ،ث را ألض  خلرباا رال    80ة 

خلأ راع و )  ل خلجذ    ألف راعؼاا حيؼار ف ،ءؼوـ مرؼا راع ؼو  ميؼك دجؼذو  اؼ  و ،ءؼوـ: دجؼذو راعؼاا  
يءاااق : ع ذ ا موثث ن مث يءاااق :  ق ع ذ ا موثثن مث يءاااق:  ق ع ؼذ ا اءؼوثثن ،وخلافؼوع نيكؼاحلو در عؼي 

ث ع ؼؼذ ا مؼؼوثث  خ ؼؼوحل عؼؼك م،ونؼؼاب ن درحؼؼذ ن  ،ءؼؼوـ مرؼؼا راع ؼؼو :  رؼؼ  ر عؼؼول بيلفؼؼ   الخؼؼيألؽ رخلافؼؼوعن ،ءؼؼَا
ث  ق ع ؼذ ا اءؼوثث جؼارا عؼك  نكؼوحل ن كؼا(  الثؼؼ   ث  ق ع ؼذ ا مؼوثث  جؼارا عؼك هؼسرـ هؼوث ن د مؼَا دمؼَا

 .259ن دنفيو  راعلافن ة315ر عاوانة
 78خصوثأ رارتر ،بن ة ( 2)
ن درمذيا رباا ا مق مرب ناه  يصذحل ،،تو ذا ،،اب  عك  ألف ا عض را لف نك 80 -79اجم نف ابن ة ر  ( 3)

 را أل،،و.  
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ناهؼؼؼ  علؼؼؼ  رايفايؼؼؼق رؼؼؼو ربؼؼؼارو نؼؼؼك رالؼؼؼ ن مد ربؼؼؼارو نؼؼؼك ر بؼؼؼ ايك) ناؼؼؼؼؼؼك يكؼؼؼاق رصؼؼؼذ  ر خ ؼؼؼوحل 
در عؼؼألف ...،هؼؼؼار ر بؼؼ  راؼؼؼاي ذؼؼؼا رصؼؼذ  ر عؼؼؼألفا ذذ،يؼؼؼؼؼاب نؼؼك رايع ؼؼؼن درربؼؼؼح ن د حوطؼؼ  راع ؼؼؼوحلو لؼؼؼار 

راؼؼؼاي يصؼؼؼف م رالغؼؼؼ    م،ءهؼؼؼو  معؼؼؼين ي فؼؼؼق ربمتلؼؼؼ  رال يؼؼؼ  رَؼؼؼذؽ منؼؼؼا  ن، ؼؼؼاحل  ... منؼؼؼو ر بؼؼؼ  راؼؼؼاي
ن دي ؼؼاب عل،ؼؼابن  ؼؼذال اؼؼ ل ييعؼؼذ  ريعؼؼذ  ر  ؼؼنرو راؼؼ، تذ،عؼؼاب  ب راءؼؼـا رخلدهؼؼم دجمواللؼؼو راا،،عؼؼ  ،ؼؼإقد مص 

 (1)ال ييصذ  عوم   صاذو( -معين خارطا را فم دذارج هو -در  نرو را، يل عل  راءـا
ممسؼؼال اؼؼادج رالؼؼ  عؼؼك نءي ؼؼ  را ؼؼوذا ر يت ؼؼ  درمؼؼذيا رباؼؼا ا منؼؼاب ال يغؼؼين ،،تؼؼو  ؼؼك ،،ؼؼاب نؼؼو  

ري  ي  رالو  رااذك ن  ا  را وث ن مد ت  ي  ،ن ر  كا ن  اؼ  ر  كؼان د ت  يؼ  ر  كؼا ن  اؼ  ،ؼن ر  كؼان 
ر ؼاق مق يغفؼ  عتدؼو    مح،وق ،ن مل،ل  ال ي يف،م (2)،تم راي ل،ث رصيف  ذار ر  ع    ذار راصذ 

 ا  نك رال،يعوـ دعذف نألن   را عذ رالنفعو  الكألف ن دذار نؼو ميكؼك مق مذ يياا محو ي هث   
ؼؼؼ  رؼؼك  ؼا  يألحؼؼ    تف ؼؼنذث اليا ،ؼؼذ راءؼؼوثث ع ؼؼذذث علؼؼ  ت  يؼؼ  ،ؼؼن ر  كاؼؼؼؼا ن  اؼؼ  ر  كاؼؼؼؼا   مؼؼـا حا

 ن ل  : 
ااااااااااا  ي   ارضاااااااااااا ر  ااااااااااا    جاااااااااااار ا 

 
 إّن باااااااااا   ااااااااااا   اااااااااايه  رمااااااااااا  

ذؼار را ،ؼ  نؼك ع ؼذ راءؼوذا  ب يؼاف را ؼو  ذؼار:  ق شاؼء،ءو   تف ؼن رايا ،ؼذ راؼاي    ،ءذ م،  
ال ي كا ماو رؼين عتؼابن اكؼك  ؼو جؼوق ن ذؼار ر ف ؼابن عوحلربؼو حلوؼاب ن  ؼوحل   نؼاب ي كؼا مق رؼين عتؼاب ،ؼ،هث 
حلنو ن ،اجب مق يلء   ا،اب رال  نس ؼذرن ا،صؼيفح رعيءؼو لن دي  هؼاب علؼ  مؼاو رؼين عتؼاب دنءؼذحللث علؼ  

 ر،يعؼؼوـ د،فلؼؼ ن منؼؼو رال،يعؼؼوـ ،ؼؼ،كتك   مق يؼي  ؼؼؼؼ ابا شؼؼء،ق  ب رالعيءؼؼو  ن د   ذؼؼار رايف ؼؼن(3)را ؼؼ رـ
دق  اؼؼؼ،م   رؼؼؼين عتؼؼؼاب حلنؼؼؼو  داؼؼؼا جمؼؼؼوارن دمنؼؼؼو راغفلؼؼؼ  عؼؼؼك ر بؼؼؼ دق رالنفعؼؼؼو  ،يي ؼؼؼح   عؼؼؼذف مخؼؼؼا 

  ذؼار را ،ؼ  رعؼو رالعي ؼوحلن ،ع ؼوحلو ) ق رؼين  راييفل،  را ؼورق نؼو يءؼاف عل،ؼاب رايهذيؼذ درايهذيؼذ ر  ؼو 
ؼؼؼؼؼؼذو در ءورالؼؼ  اع وحلو)جؼؼوق شؼؼء،ق عوحلربؼؼو حلوؼؼاب( ييؼؼ ق حواؼؼ  رنفعوا،ؼؼ  نا  ؼؼ  نؼؼكعتؼؼ    ،ؼؼ،هث حلنؼؼو ( ر س د

را ء  ربا فمن درال،يبوحل عل  رالصث رباءاو دلذيذل لون دااا  مور  رايوعا راؼانح ر فؼا    رايؼفا 
ونؼ  اؼاا  ر بؼ دق رالنفعؼو ن رخلـد ربمتم )حلنو (   رايفا را ولن دااا  مي و م  اؼؼؼذا رارت ،ؼبا ر 

ن علتؼو مق (4)درايا ،ذي رباا نك ر ،ؼارظ   رايع ؼنن دذؼا مي رايا ،ؼذ تع ؼن عؼك ر ،ؼارظ   ر ح ؼو 

                                                 
 .79-78ر اجم نف ابن ة  ( 1)
ن  ق راعلؼؼث  ( 2) نؼؼك ذؼؼار راء ،ؼؼ ن نؼؼو يؼيع ؼؼؼااؽ ربالهؼؼي  وؽ را ،ؼؼول راؼؼاي يكؼؼاق جؼؼاررب عؼؼك هؼؼسرـ نءؼؼذحلن  ءاا ؼؼو: تعلؼؼث 

 ر علؼ  شؼؼوؿ ، مد هؼؼوث  عؼؼك جؼذد  راعلؼؼث. رن ؼؼا ا  ؼؼوثا ذؼال ر واؼؼ  :را أل،ؼؼ  راعار،ؼؼ  نف،ؼذن ،وايا ،ؼؼذ ذ ؼؼو جؼؼوق حل 
 87-84ن دخصوثأ رارتر ،بن ة184-183، ص دمه هو دعلانهو د، ا و

ندن وحؼل   علؼث ر عؼولن ة 184،صن درا أل،ؼ  راعار،ؼ  ؛مه ؼهو دعلانهؼو د، ا ؼو326 الث  ر عاؼوانة ( 3)
 .90-89ةن دخصوثأ رارتر ،بن 29

  2006ن ر   تؼؼ  راعار،ؼؼؼ  الرتوؼؼ ن رؼؼؼندو2يءؼؼـا جؼؼوق جؼؼؼوؿ ااهؼؼا     "ع ؼؼف رالغؼؼؼ "تا.  . ، رؼؼذدين ظ ( 4)
 : ر ،ارظ   رايع ن نو ذا  ال تع ن عك ر ،ارظ   راا،  .42ة
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  ذؼؼؼار رارت ،ؼؼؼب  ربؼؼؼو،   ب تا ،ؼؼؼذل ربخل رو تا ،ؼؼؼذر، ربخلهؼؼؼلاا را ،ؼؼؼولن ،هؼؼؼا تا ،ؼؼؼب   ؼؼؼوث ن درايع ؼؼؼن 
. خلنؼؼاب ي فؼؼاي علؼؼ  نع ،ؼؼون مايؼؼبن دذؼؼا ذ ؼؼو (1)راك ؼؼوث  ن ؼؼل  نؼؼك ن ؼؼوا  رايا ،ؼؼذ ع ؼؼذ را أل،،ؼؼو

ؼؼؼؼيذاالد عل،هؼؼؼو ربنؼؼؼيألؿ م درلؼؼؼون دذؼؼؼ   رنؼؼؼيألؿ راانؼؼؼو ن درع،ؼؼؼذ،ن دذؼؼؼا رايع ؼؼؼن عؼؼؼك راءؼؼؼاو درايهذيؼؼؼذ لؼؼؼو نيؼ  
 راانو . 
ؼؼؼ وفد ا    دنك طايف نو يا ا   ذار را ،وؾ ت  ي  رع هث راارو ر َ،  ن  اؼ  راؼارو رايو د

 رعض رارتر ،ب راءاآن، ن دذؼا نؼو نألح ؼاب   ر ؼذيل عؼك مااؼاب تعؼوب) دعلدؼث رغاا تف ن رايا ،ذ  
مؼؼؼواار  آ ف رخلمسؼؼؼوق  لهؼؼؼون مث عاربؼؼؼهث علؼؼؼ  ر ألثكؼؼؼ  ن ،ءؼؼؼوـ من  ؼؼؼال دمسؼؼؼوق ذؼؼؼسالق  ق   ؼؼؼيث  ؼؼؼو مون

ؼؼؼا رايا ،ؼذ 32-31ه يفون  ن ال علث ا و  ال نؼو علتي ؼون  نؼ  منؼ  راعلؼ،ث ر كؼ،ث( را ءؼاو  ن ،ءؼذ ،يؼؼ  ا
ع ؼؼوحلو ) نؼؼ  منؼؼ  راعلؼؼ،ث ر كؼؼ،ث( رؼؼؼ قد )ر ءؼؼوف نؼؼـ  ن  اؼؼ  رايؼؼ  ،،ؼؼاب دعؼؼذف راعلؼؼث رؼؼاب ن د اؼؼ  خلق   

ؼؼؼؼاب طل ؼؼاب  ب ر ألثكؼؼ  دق ي   ؼؼال ربخلمسؼؼوق  ؼؼوق ذؼؼار    اؼؼ  نؼؼك ييؼؼ    نعا،ؼؼ   ر ؼؼاب جؼؼ د جألاؼؼاب  ؼؼو دجد
دنؼؼك ن،لؼ  راءؼؼـا مق  (2)ث ر كؼ،ث(رخلمسؼوقن ،اؼوق  ا،ؼؼاب رالفؼوا أ رباي  ،ؼذ علؼؼ  منؼاب دحؼذل ذؼؼا راعلؼ،

ا ه يفوناب دتعوب ممس  نك مق ي ـ  داا جموار ن  ا  رايوؿ   نعا،  منؼا نؼون دنؼك ر عؼادؽ منؼاب تعؼوب 
 يو ه ـ ر ألثك  عك رخلمسوقن دذا عل  علث د ث ال يعا،ا و ا،ء عهث دق   بلاموتاب نؼك ذؼا م، ؼ  

اب ،،تؼؼو رعؼؼذ التألثكؼؼ  )مخي ممؼؼ  اكؼؼث  ل معلؼؼث ،،ؼؼب را ؼؼتودرو نؼؼ هث ن نءؼؼـا  اؼؼ   ميؼؼون دعتؼؼأل رءااؼؼ
ن ،ك،ؼؼف ي ؼؼيء،ث راءؼؼـا رعؼؼذ  اؼؼ  دق ا 33درخلحلان دمعلؼؼث نؼؼو ت ؼؼذدقن دنؼؼو   ؼؼيث تكيتؼؼاق( را ءؼؼاو

نؼؼؼـ    هؼؼؼسرااب ر ألثكؼؼؼ  ن  اؼؼؼ  رايؼؼؼوؿ   نعؼؼؼا،يهث اومسؼؼؼوق اؼؼؼاا  م ؼؼؼذدر رمؼؼؼارا اؼؼؼاب وف درا ؼؼؼوذا مق 
د مق يكؼاق ن هؼار نؼك ن ؼوذا شؼذو يضؼا ر ألثكؼ  رعاؼ ذث عؼك راا،ؼوق  ؼو رايا ،ذ   ذال رآلي  ال يعؼذ

ث   را ؼؼ،وؾ نف اب)هؼ يفون  ال علؼؼث ا ؼؼو  طل ؼاب ا نؼؼ هثن داعؼ  ذؼؼار رايؼ ضا ذؼؼا ر ءصؼؼا  مي ؼو نؼؼك مؼَا
 ال نؼؼؼو علتي ؼؼؼو( ،وايعاؼؼؼب  تؼؼؼو ذؼؼؼا نعؼؼؼاؽ نؼؼؼك ر عؼؼؼول را ف ؼؼؼ،  الي ؼؼؼ ،ح  ربؼؼؼو،   ب نع ؼؼؼول راعءؼؼؼذي 

 عوب عك مق ييوحلاؿ ،،تو رخيأ راب. ري  يهاب ت ر يت  
دمنؼؼو راؼؼذا،  راعتلؼؼ  علؼؼ  ر وجؼؼ   ب نؼؼو ميكؼؼك ت ؼؼت،ياب ربالؼؼ  رالنفعؼؼو ن ،هؼؼا راؼؼذا،  را صؼؼ ن  

،وايا ،ؼؼؼؼذ ع ؼؼؼؼذنو تكؼؼؼؼاق رااظ،فؼؼؼؼ  رالنفعوا،ؼؼؼؼ  رايؼؼؼؼعاي  ذؼؼؼؼ  ر ه،ت ؼؼؼؼ  علؼؼؼؼ  رالفؼؼؼؼوا  يؼؼؼؼو يارعؼؼؼؼ  ر ؼؼؼؼوـ 
 ؼوـ ر بوطؼبن ،ؼؼ)ذ وؿ ربؼادا نؼك رايا ،ؼذ ال  ر  يئ  ديو نارعوو تؼا ا رالنفعوا،  را، يصذحل ع هو

ي  ؼؼؼؼا ،،هؼؼؼؼو  ب حؼؼؼؼوـ ر بوطؼؼؼؼبن د يؼؼؼؼو يؼا  ؼؼ يؼؼؼؼؼؼاي ،،هؼؼؼؼو ر ؼؼؼؼيكلثي  ب حؼؼؼؼوـ نف ؼؼؼؼاب ن دنؼؼؼؼذ  رنفعواؼؼؼؼاب لؼؼؼؼال 
دذؼؼار نؼؼو   تؼؼو يءؼؼـا راؼؼذ ياحل مرؼؼا ناهؼؼ ن  (3)ر ءؼؼوثق... دذؼؼار رالؼؼاق   ؼؼن جؼؼذر داؼؼاب نؼؼارموو ح ؼؼ  (

                                                 
ث د نعاؼؼؼؼ72خلنؼؼؼؼاب ع ؼؼؼؼذ را أل،،ؼؼؼؼو ربؼؼؼؼاا نؼؼؼؼك ربؼؼؼؼادا  عؼؼؼؼا  رايؼؼؼؼ ق ر ، اؼؼؼؼؼؼ  ن رن ؼؼؼؼا:   الثؼؼؼؼ  ر عاؼؼؼؼوان ة  ( 1)

 . 241ر صفليفوو را أل،،  دتفاحلذونة
 ن اب.136ن درن ا 50مهلاا رايا ،ذ   راءاآق راكامي  ( 2)
 .91خصوثأ رارتر ،ب ن ة  ( 3)
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 : (1)ميكك نألح ياب ن أل   مـا رال  وق
 وإن صخااااااااااااارا لوالي ااااااااااا و اااااااااايدا

 
 وإن صاااااااااااخرا إاا ن اااااااااااتو ل  اااااااااااار

 وإنَّ صاااااااااخرا   ااااااااادا  إاا رك اااااااااوا 
 

 وإن صااااااااااخرا إاا جااااااااااا وا لع اااااااااااار
 وإن صااااااااخرا لتاااااااا   ا ااااااااداة بااااااااااا  

 
 ك ناااااااااااااا   لاااااااااااااا    رأ ااااااااااا  نااااااااااااااار

راارت،ؼ ن دتع ؼن عؼك ،كألف رال  وق ذار ر كي  د درو رايا ،ذ  يو ذا تصايا   وايهو رالنفعوا،   
آالنهو دمح ر و د عاولو دخ،هون داؼ،م راغؼاا ن ؼاب ال رافوثؼذون دال الانهؼون     اؼ،م التبوطؼب ذ ؼو 
ح احل يا ا   ح وربو رال  وق رارتم  دح ر ؼو دآالنهؼون دنؼو  ،ارطهؼو ربايا ،ؼذ  ال تع ؼن  م،ؼق عؼك 

  عؼؼؼك نصؼؼولو دخ،هؼؼؼو ن دذؼؼار نؼؼؼو ميكؼؼؼك مق  ،ارطهؼؼو   ر ح ؼؼؼو  ربايؼؼذرع،وو را ف ؼؼؼ،  راارت،ؼؼ  را ووؼؼؼ
 :  (2)يءوـ مي و عك رايا ،ذ   مـا رخلحاة

 اي بياااااااة   اي اااااااة الااااااا   أيعاااااااا َّ   
 

اااااااا     خااااول  العاااادا و باااا  الفاااا ا  موكَّ
 إين ألم  ااااااااا   ال ااااااااادو  وإنااااااااا  

 
 قساااااا إلياااا   مااااع ال اااادو  ألم ي ااااا   

 ول اااااد ن لاااااة  مااااان الفااااا ا    ااااا   
 

  ااااااا    ماااااااا كاااااااان يااااااا    واألماناااااااة   
ااااا كتاااااة  مااااان ال اااا ابة أ اااااو    ول د ا وت  إلي   بعض  ص ابيت   ول ا 
 .............. ............ 

 وجت اااااااااب بياااااااااة  ا  يااااااااا  أ   اااااااااا 
 

ـض م ع اااا       أرضااا ال غاايض باا   ااد 
 ،و ي وع ذال رخلر،ؼوو  بيلؼف مهؼوا،ب رايا ،ؼذ تع ؼن عؼك عت،ؼق  ح ؼو  رايؼوعا ربال ؼفارغ 

را ف   رااي رهي ذد رابن در يت   رباا،   راعوحلن    رالمرترا نك ر،  ر  ،ب تع ؼنر عؼك ح ؼاب اؼابن نؼم 
 رالاؽ نك راام،ب رالجيتوع  رااي يا،تاب عل  را  ي ربا فمن ديوش  رالمرترا نك ذار را ، .

،هؼا  ؼألف خؼ ي ،واكألف   ن   ذؼال ر واؼ  لؼ،تك ،،ؼاب علؼ  رالغؼ  رااظ،فؼ  رالنفعوا،ؼ  رايؼعاي ن 
  ذؼؼؼؼال ر واؼؼؼؼ   نيخؼؼؼؼا رعؼؼؼؼو رالعي ؼؼؼؼوحل   ر ءؼؼؼؼوف رخلـد ر واؼؼؼؼ  رالنفعوا،ؼؼؼؼ  اصؼؼؼؼوح ابن داؼؼؼؼ،م التبوطؼؼؼؼب

ال  فهاف رافوثذو دال  فهاف الانهون ممو يسنم رء ـا ربؼاا آخؼا نؼك ربؼادا رالؼ ن  (3)ح احل يا ا

                                                 
-385ن ة1988ن  رحل عتوحلن عتؼوقن1تح.  . مناحل مرا هايلثنظ  يارق رال  وقن شا  مأ راع و  ضعلبن( 1) 

 دحارش،هتو. 386
ن نكي ؼ  رالؼوو ن راءؼوذاون د رحل راا،ؼوع ن 1خ رن  رخل ان ع ذ راءو حل را غذر ين تح. ع ؼذ را ؼألف ذؼوحلدقن ظ ( 2)

 .2/49رااما ج 
 نءـا  ا  عل   راي ل،ث دق رالغ  رجيتوع،  راص غ ن دتفرتا دجا  ر يلء   رثتو .   ( 3)
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ؼؼؼؼذر مد ،ؼن  ؼؼؼؼذ د اؼ ن مل ؼب ن  ؼاا ميكؼك ت ؼت،ياب ربالؼ  رالنفعؼو ن راؼاي ميكؼك مق يكؼاق نس د نس د
ع و ؼؼا  ر واؼؼ  رالنفعوا،ؼؼ  راؼؼ، يصؼؼذحل ع هؼؼو ر ؼؼيكلث ن دال شؼؼ    مق راع و ؼؼا ر س ؼؼذو   ذؼؼال ر واؼؼ 

مهوه،    رايع ن عك نذ  حذو دعتق ر وا  رالنفعوا،  را، يصذحل ع هو راكألفن دذؼار نؼو خي يليفؼ  
ن هث جتول رااظ،فؼ  رايار ؼل،  رافكايؼ  ر ع ،ؼ  رب بوطؼب  ا،اب مثت  راعار،  عل   ا  وؽ نءوحلن   و  وق 

ن ممو يي   و هؼ ق مق مشؼان  ا،ؼاب نؼك مق رااظ،فؼ  رالنفعوا،ؼ  الغؼ  خي يكؼك َؼو نؼو ت ؼييفءاب نؼك ر  ؼاحل 
ديسيؼؼؼؼؼذل حؼؼؼؼؼذي هث عؼؼؼؼؼك تا ،ؼؼؼؼؼذ رارت ،ؼؼؼؼؼب  درالذيتؼؼؼؼؼوف   يلؼؼؼؼؼ،لهث الرت ،ؼؼؼؼؼب رالغؼؼؼؼؼاين دذؼؼؼؼؼا نؼؼؼؼؼو ياربؼؼؼؼؼيفاب

 ،ي ح ،،تو يل .رالهيفهون  ر  وحلع ن عل  نو ه

ذالـوظيفةذاالنفعاليةذلتوكيدذاملضارعذيفذاالستفهام.

مـد نؼؼو ي ؼؼيامف ر ؼؼاق   تا ،ؼؼذ ر  ؼؼوحلغ ر  ؼؼيفهث ع ؼؼاب  .  ااور ا الااة   ا دونااة اللغو ااة -أ
ال ي ؼتح لتؼو نؼو  تعت،ث درطت  ؼوقن ،،اب ربا اق مق مثت  راعار،  يييفذضاق ع اب   رخلعث رخل،لب حذي و

   حلرهؼؼوتاب خلهؼؼوا،ب راءؼؼاآق راكؼؼامي  رايؼؼ،ع ع ؼؼ،ت  ن ،ءؼؼذ نؼؼأ(1)نؼؼك ذؼؼار رارت ،ؼؼبجؼؼوق   را ؼؼتوغ 
ول  ا      كاد نل اون إال عل  مق ر  وحلغ ر     دمم   نر رعؼذ م درو رالهؼيفهوف   راءؼاآق راكؼامين 

ذ(د  ،ؼؼؼذيل نؼؼؼو ياغؼؼؼ، ي((2)  موضاااع وا اااد منؼؼؼو ر ؼؼؼذيل را  ؼؼؼاي  ن دذؼؼؼا مااؼؼؼاب تعؼؼؼوب ) ،ل،  ؼؼؼا  ذؼؼؼ  ييؼؼؼا 
اااادارايايف ،ونيه  محذ ر ع ، او دهوا،ب رايا ،ذ ،،اب  ب مناب  نل اون       ستعا   ي  ا  اار  م كَّ

ن دمنؼؼو   ن  ؼؼاحل  ؼؼألف راعؼؼاا ،، ؼؼذد مي ؼؼو مق ذؼؼار رخلهؼؼلاا ،ؼؼن ن ؼؼتاغ ،،ؼؼابن (3) ااياا اال ااتفها 
د ؼؼ   اؼؼ  ييؼؼ   رؼؼذا،  مق نؼؼو   ؼؼال را يفؼؼوو   هؼؼ،وؾ محؼؼو ي هث ع ؼؼاب رميصؼؼا علؼؼ  رايؼؼارذذ رايؼؼعاي ن

رءلؼؼ  رهؼؼيعتوـ ذؼؼؼار رارت ،ؼؼب   ر ذدنؼؼؼ  رالغايؼؼ  راعار،ؼؼؼ ن دال هؼؼ،تو ر ذدنؼؼؼ  را  ايؼؼ  راؼؼؼ، ميكؼؼك رمؼؼؼ ف   
رباق ر عف،وو مق ذار رارت ،ب خي يا  ،،هؼو  ال نؼاو درحؼذون م ؼذ ،،هؼو ر  ؼوحلغ ربا ؼاق ن ؼ امو رؼؼيفاؽ 

راعار،   بيلف نصؼو حلذو تا ،ؼذ ر  ؼوحلغ ربا ؼاق رهيفهوف ممو يعين مناب خي ي تم   ن  احل ر ذدن  رالغاي  
ن ؼؼؼؼ امو ربهؼؼؼؼيفهوف رمسؼؼؼؼ ن ممؼؼؼؼو ال ي ؼؼؼؼتح رب ؼؼؼؼذيل عؼؼؼؼك ذؼؼؼؼال را ؼؼؼؼوذاو ربالطت  ؼؼؼؼوق درايعتؼؼؼؼ،ث رالؼؼؼؼايك 

                                                 
مق تا ،ؼؼذ ر  ؼؼوحلغ ربا ؼؼاق   هؼؼ،وؾ رالهؼؼيفهوف   167يؼؼا    ؼؼوحب " مهؼؼلاا رايا ،ؼؼذ   راءؼؼاآق راكؼؼامي" ة  ( 1)

. دنؼو   ر ذدنؼ  رالغايؼ  4/134  نين دذا نو يفهث نك  ألف راذ ياحل ،وربؼ  را ؼونارث ن رن ؼا: نعؼول را يفؼا 
 راعار،   تو ه ألح  ال ي تح لار ر كث عل   طألماب. 

ن 3/450ج  حلرهؼؼوو خلهؼؼوا،ب راءؼؼاآق راكؼؼامين ، ع ؼؼذ رالؼؼواق ع ؼؼ،ت ن ظ.  رحل ر ؼؼذيلن راءؼؼوذاونرن ؼؼا :   ( 2)
دذار ر اربم ذا ماااب تعوب)نك   وق ي كا مق ادك ي صاال ا   راذن،و درآلخاون ،ل،تؼذ   ر ؼ ب  ب را ؼتوق ن مث 

ن ،ل،  ا  :   22/15ر ج  ذ   يياذ(د  ،ذيل نو ياغ، ي و(ا ،ء فم 
مهؼؼلاا رايا ،ؼؼذ   ر ؼؼذيل را  ؼؼاي رايؼؼايف؛  حلرهؼؼ   ايؼؼ   الا،ؼؼ ن حلهؼؼوا  نوج ؼؼين  ؼؼار  حل،،ؼؼق را ،ؼؼوحلين  رن ؼؼا: ( 3)

،ءؼذ مؼوـ را وحؼل: رافعؼ  ر  ؼوحلغ خي يؼا  نس ؼذر ر ؼاق رايا ،ؼذ رالف،فؼ ن د يؼو  51ن ة 2002رمونع  رخلحل ن،  
،،ؼؼاب رافعؼؼ  ر  ؼؼوحلغ نس ؼؼذر ي ،ؼؼذر درج ؼؼون خلنؼؼاب درمؼؼم   يؼؼل دمؼؼم  -دحل  نس ؼؼذر ر ؼؼاق رايا ،ؼؼذ را ء،لؼؼ    يفؼؼو م

 يل دحل  ،،اب رافع  ر  وحلغ نس ذر ي ،ذر جوث رن خلناب درمم رعذ م رو را ه  )ال( . -جارا م ثن ا
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ه، اياب عك ناق رايا ،ذ موثأل)نك نارربعهو رخل،عؼوـ ،ؼن راارج ؼ  راؼ، تكؼاق رعؼذ  يألح وق   حذيل
ؼؼؼ ن دذؼؼ  م،عؼؼوـ ،ؼؼن درج ؼؼ ن ،صؼؼوحلو حؼؼادؽ رالهؼؼيفهوفن د اؼؼ  خلنؼؼ  تايؼؼذ : معلت  ؼين   ر رهؼؼيفهت ا

   ا  م،عوـ رخلنؼا درا هؼ  ن ،ؼإق شؼ   مميفتؼ  را ؼاق ن د ق شؼ   تا ؼ   تؼو ،علؼ   اؼ    رخلنؼا 
درا هؼؼؼ  ن د اؼؼؼ  مااؼؼؼ  : ذؼؼؼ  تءؼؼؼااكدو د متءؼؼؼااكد  رؿو ن د ؼؼؼث نكؼؼؼ ك و درن ؼؼؼا نؼؼؼو ر تفعلؼؼؼكو د ؼؼؼاا  

ا ا نؼؼو اذيؼؼاب نؼؼك رايؼؼارذذ رايؼؼعاي  راؼؼ، م ؼؼذ ر  ؼؼوحلغ مث مخؼؼا هؼؼ، اياب يؼؼ (1)و،ؼؼم حؼؼادؽ رالهؼؼيفهوف(
،،هؼؼو ربا ؼؼاق ن ؼؼ امو ملؼؼا  رالهؼؼيفهوف )ذؼؼ ( درَتؼؼ و  ال ر،يؼؼو درحؼؼذر محلؼؼار ،،ؼؼاب ر  ؼؼوحلغ ر  ؼؼ اؾ ربهؼؼث 

 :(2)رالهيفهوف ) ،ف(عل  رايا ،ذ ربا اقن دذا مـا را ورغ  رمعذي
ـ      ق اااا    لاااار ركَااااا وركَاااا   ن ت اااا

 
 نفعااااااااامسااااااااا ي  ا  اااااااا  ياااااااار  كياااااااا  

دال لفؼؼ  نؼؼو ا ؼؼادحلو راءو،،ؼؼ  نؼؼك مضؼؼا   تءؼؼذياذث الت ؼؼوحلغ نس ؼؼذر ربا ؼؼاق   ذؼؼار را ،ؼؼ ن داعؼؼ   
ذار يف ا ن ؼم ررؼك رافؼاردو تا ،ؼذ ر  ؼوحلغ ربا ؼاق   هؼ،وؾ رالهؼيفهوف رالمسؼ ن خلق بواف،ؼاب خي يءؼذنار 

 ياب. نمحذ،و را ،  رااي   ال ه، ا (3) ال شوذذيك شعايو  ا،أل مسوع،و عل   ا 
د راأل،ؼؼؼ     ؼؼؼألف هؼؼؼ، اياب را ؼؼؼورق محلؼؼؼاب تا ،ؼؼؼذ ر  ؼؼؼوحلغ ربا ؼؼؼاق   رالهؼؼؼيفهوف علؼؼؼ  تا ،ؼؼؼذل لؼؼؼو    

رخلنؼؼؼا درا هؼؼؼ ن خلق رالهؼؼؼيفهوف  تؼؼؼو يءؼؼؼـا نع ؼؼؼول معلتؼؼؼينن ممؼؼؼو ييؼؼؼ  دق دظ،فؼؼؼ  رايا ،ؼؼؼذ   ذؼؼؼار رارت ،ؼؼؼب 
 شؼؼؼوحلو  ب رااظ،فؼؼؼ  تار ؼؼؼل،  ،كايؼؼؼ  تيت ؼؼؼ  ريا ،ؼؼؼذ طلؼؼؼب راء،ؼؼؼوف ربافعؼؼؼ  نؼؼؼك ر بوطؼؼؼبن د اؼؼؼ  نؼؼؼم عؼؼؼذف ر

رالنفعوا،ؼؼ  اليا ،ؼؼذ   ذؼؼار را ؼؼ،وؾن دشؼؼ ،اب ركؼؼألف هؼؼ، اياب نؼؼك ذؼؼال را وح،ؼؼ  تف ؼؼن ررؼؼك جؼؼين  عؼؼي رايا ،ؼؼذ 
(   منؼ    ر ملؼ  ذؼ  تءؼانكد ،ؼؼ"ذ " دحؼذذو األهؼيفهوف ن دمنؼو را ؼاق أال يار،،تو  ك ،،ابن د   ا  يءؼـا

 ،ؼؼذ نعؼؼي رالهؼؼيفهوف دحؼؼذل دجؼؼا يؿ  مذؼؼو   رخلنؼؼا ن ،ليا ،ؼؼذ ولؼؼ  راكؼؼألف ن يؼؼذـ علؼؼ  م ؼؼو اؼؼاا ن ال ايا 
 ؼؼؼا رربؼؼؼارك ايؼؼؼذر ن د  را هؼؼؼ ن   " ال ت ؼؼؼارك ايؼؼؼذر " درالؼؼؼ    " اي ؼؼؼاركد ايؼؼؼذر" درا فؼؼؼ     ؼؼؼا " ملتؼؼؼو 
ـا  ا،ؼؼ  علؼؼ  نؼؼو نعيءؼؼذل نؼؼك  ا ؼؼو تا ،ؼؼذر متلؼؼ  راءؼؼـا ال  عؼؼي  تءؼؼانكد" ،يؼؼ،وعهو   و،ؼؼم ذؼؼال ر ارربؼؼم م 

 (4)خل و اؼا  ونؼ  ناربؼاع  اؼاب دحؼذل الصؼ  رؼاب ن دخي تيؼم   ،ؼنل  غنذؼو نؼك ر ؼادؽ(نفا  بصاةن 
دذكار وذ ررك جينن دنك م لاب هؼ، اياب ال ييؼنرق  ب نؼو ايا ،ؼذ ر  ؼوحلغ ربا ؼاق نؼك دظ،فؼ  رنفعوا،ؼ  نف ؼ،  

 رايوا،  .  تيعلق رب يكلث ن دذا نو ه يفوـد تارب،يفاب   رافءاو
راؼؼارجح مق تا ،ؼؼذ ر  ؼؼوحلغ ربا ؼؼاق    .الوظيفااة االنفعاليااة لتوكيااد ا  ااار  ا سااتفه    اا -ب

 د دظ،فؼؼؼ  رنفعوا،ؼؼؼؼ  نف ؼؼؼؼ،  ال تار ؼؼؼل،  ،كايؼؼؼؼ ن مي مق دظ،فيؼؼؼؼاب ذؼؼؼ   ظهؼؼؼؼوحل ر واؼؼؼؼ   هؼؼؼ،وؾ رالهؼؼؼؼيفهوف
ا،ؼؼاب را ف ؼ،  راؼ، يصؼذحل ع هؼو ر ؼيكلثن داؼ،م تا ،ؼؼذ ر عؼي مد ر ؼذ    نفؼم ر بوطؼبن ،تؼو رنيهؼ   

                                                 
 . 384-11/383. درن ا : خ رن  رخل ان 514-3/513راكيوان ه، ايابن تح. ع ذ را ألف ذوحلدقنج ( 1)
 .2/78ن د رَتم 11/383ن درال رن  2/251ابن الرك را نر ن رن ا: شا  مر،وو ه، اي ( 2)
 .2/78نج 1327ن راءوذاون1 يفيفاب  ، رذحل راذيك را ع ولن ظ رن ا: ،م رَارنمن را ،اط ن ( 3)
 3/110رالصوثأ  ( 4)
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جؼؼوقو رؼؼاب ر ذدنؼؼ  رالغايؼؼ  راعار،ؼؼ  نؼؼك تا ،ؼؼذ الت ؼؼوحلغ   ذؼؼار را ؼؼ،وؾ ييؼؼ  دق دظ،فؼؼ   ،،تؼؼو را  ؼؼا
رخلهوهؼؼؼ،    ذؼؼؼال ر واؼؼؼ  ذؼؼؼ  را ؼؼؼا  رب واؼؼؼ  رالنفعوا،ؼؼؼ  را ف ؼؼؼ،  الت يؼؼؼئ مد ر ؼؼؼيكلثن يؼؼؼسنم  رايا ،ؼؼؼذ

نذؼ   ال درحؼذر راا   ربؼو،   ب نؼو تءؼذف مق نؼو جؼوقو رؼاب ذؼال ر ذدنؼ  نؼك رايؼارذذ   ذؼار را ؼوا 
نكؼؼؼؼؼا اق مهوهؼؼؼ    رافعؼؼؼ   د،ؼؼؼن خؼؼؼوؽ، مق ر كؼؼؼؼؼؼؼا اقا رالنفعؼؼؼو  ن هؼؼؼو نصؼؼؼاة نءصؼؼؼاحلو علؼؼؼ  رايؼؼؼعان

ي ؼؼوؽ  ب  اؼؼ  مق  ؼؼ  نؼؼو دمفؼؼ   عل،ؼؼاب راذحلرهؼؼ  نؼؼك شؼؼارذذ شؼؼعاي  ،،تؼؼو ذؼؼ  ،،ؼؼابن يي ؼؼح  رايؼؼعاين
رؼ  رهؼؼيعت  اليع ؼؼن رهؼيعت  ،،هؼؼو  ؼؼو خي ياربؼم اؼؼاب   رخل ؼؼ ن دذؼا طلؼؼب رافهؼؼثن  جبؼألق مق رالهؼؼيفهوف

 :(1)عك نعوق نف ،  جوق رايا ،ذ ا، ها حذلو دعتءهو ن دنك ذار راء ،  مؼؼؼؼؼـا ع يؼؼؼؼاو
 كاااااااااا  ي لغاااااااااا   اركااااااااااا ااااااااااادنية

 
اااااارو  ال ااااااراب م   اااااارَّ   ل ع  ااااااة     

نؼؼين رايؼؼوعا مق اؼؼ     محل نؼؼك اؼؼبن د ذؼؼا نؼؼك يءؼؼاف  ،والهؼؼيفهوف   ذؼؼار را ،ؼؼ  يؼؼذـ علؼؼ  
 رنفعوا،ؼؼ ن مارنهؼو ر ؼؼب دنؼو يرتتؼؼب عل،ؼاب نؼؼك رايؼاؾ در  ؼؼو ن دعلؼ  ذؼؼار را يفؼا رالنفعؼؼو علؼ  حواؼ  

 (2)نوا  رك راايب ميكك مق يفهث مد يف دا رجيتوغي رالهيفهوف درايا ،ذ   مـا
 أال ليااااااة اااااااعر  كاااااا  أبياااااا  ليلااااااة

 
 جب اا  الغ اار أاجااا ال اااص ال واجيااا

 (3)دمـا رنائ راء،م 
 َلااااا  ال اااااايلأال  ااااا  صااااا ا ا أ هاااااا ال

 
 وكاا   عااان م اان  كااان   الع   اار  اخلااايل

 وكااااااااااا   عاااااااااااان إال  اااااااااااعيدض  لَّاااااااااااادض  
 

 قلياااااااا  ا اااااااااو  مااااااااا   يااااااااة  وجااااااااا   
 وكااا   عاااان مااان كاااان أ ااادث   هاااد  

 
 ثاثاااااااان اااااااااهرا ماااااااان ثاثااااااااة أ ااااااااوا   

 :(4)دمـا ررك راذن،   
 اي لياااااة ااااااعر   وامنساااااان او أمااااا 

 
ااااااااااار  ااااااااااار ال   واييهاااااااااا  والااااااااا فر أا ك 

 كاااااا  ياااااارجعنَّ نااااااو   لل ااااااا جامعااااااة 
 

  ااااااايه  أميااااااااة قاااااااد  اااااااارت قواصااااااايها
 :(5)دمـا رال  وق 

 أال كاااااااااااا  يااااااااااااارجعنَّ ل ااااااااااااا اللياااااااااااااايل
 

 وأاي  ل اااااااااااااااااااااا بل اااااااااااااااااااااو   ال ااااااااااااااااااااا ي 
 

                                                 
 . 199 يارق ع رتون يء،ق د حلره  ، هع،ذ ناااين ظ . ر كيب ر هألن ن  . ونة  ( 1)
 .2/203رن ا: خ رن  رخل ان  ( 2)
 .62-1/60رن ا: خ رن  رخل ان  ( 3)
 .ون  تؼؼح. ممحؼؼذ حلرتؼؼب را فؼؼوتن ظ. نكي ؼؼ  راعادرؼؼ ن راءؼؼوذاون  يؼؼارق ررؼؼك راذن، ؼؼ ن  ؼؼ ع  مأ راع ؼؼو  ضعلؼؼبن ( 4)

 .97ة
 .  69 يارق رال  وقنة( 5)
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 نااو مد نعوت و:  (1)مي و مـا رايوعا دممو  ك ،،اب
 أهتجاااااااارنَّ خلاااااااايا صااااااااان  هاااااااادكاو

 
 وأخلاااااااااا   الااااااااااو َّ    اااااااااارّ  وإ ااااااااااان

،والهيفهوف   ذار را ،  خاج  ب نعي ر نكؼوحلن ،وايؼوعا ي كؼا راغؼذحل دعؼذف راا،ؼوق  ؼك  ؼوق  
راعهذن د ر نكوحلي   ذار را ،وؾ يءاف عل  حواؼ  رنفعوا،ؼ  مارنهؼو رالهؼي،وق درا ءتؼ  اعؼذف راا،ؼوقند ممؼو 

 ن لتو حلررب،و: (2) ك رصذ  ر ذيل ع اب مـا رخلعي 
  هاااااااااااا  د عاااااااااااا ّ  ارييااااااااااااا   الاااااااااااا ا

 
    ماااااااااااان  اااااااااااا ر ا ااااااااااااوت أن  ياااااااااااان

ر ن ؼؼؼوق   رخلحلا نونعؼؼؼو نؼؼؼك مق اؼؼؼ  رؼؼؼاب  ،والهؼؼؼيفهوف ذ ؼؼؼو يعؼؼؼين نفؼؼؼ  مق يكؼؼؼاق عؼؼؼذف هؼؼؼ،وح  
ر اون دذا نف  يءاف عل  حوا  نف ،  مارنهو رااربو دراي ل،ثن درا ء  دعذف رالؼاؽ نؼك ر ؼاون خلنؼاب 

 دحل    رارا عتق ذال ر عؼول را ف ؼ،  مو ف ال ووا ن دال لف  نو ايا ،ذ ر  وحلغ   ذار را ،وؾ نك 
 را، يصذحل ع هو رايوعا.

دذكار يي ح نك شارذذ تا ،ذ ر  ؼوحلغ ربا ؼاق   هؼ،وؾ رالهؼيفهوف مق رايا ،ؼذ   ذؼال ر واؼ   
لؼؼذف را عؼؼذ رالنفعؼؼو ن ،والهؼؼيفهوف ،،هؼؼو اؼؼ،م حء،ء،ؼؼون يفلؼؼب ،،ؼؼاب ر ؼؼيكلث رافهؼؼث ن دي ي ؼؼا جؼؼاررب نؼؼك 

رؼؼاب اليع ؼؼن عؼؼك ر واؼؼ  را ف ؼؼ،  رالنفعوا،ؼؼ  راؼؼ، يصؼؼذحل ع هؼؼو ر ؼؼيكلثن دراع صؼؼا  ر بوطؼؼبن رؼؼ   يؼؼو جؼؼ ق
ر س ؼؼؼذ   ذؼؼؼار را ؼؼؼ،وؾ ممؼؼؼو يؼؼؼ ا حؼؼؼذو ذؼؼؼال ر واؼؼؼ ن خلق رايا ،ؼؼؼذ  تؼؼؼو الح  ؼؼؼو ربؼؼؼاا نؼؼؼك ر ،ؼؼؼارظ   
رايع ن رااي ال يعذد مق يكاق تع نر عك ر ،ارظ   ر ح و ن يسيذ  ا ن دياربيفاب نو اليا ،ذ نؼك 

  مااؼؼاب تعؼؼوب علؼؼ  ا ؼؼوق مخؼؼاو (3) رؼارا را عؼؼذ رالنفعؼؼو    رارت ،ؼؼب رالهؼؼيفهون  رالمسؼؼ  مي ؼو  دحل  
وف( ،ءؼؼذ جؼؼوق ذؼؼار رارت ،ؼؼب علؼؼ  مصؼؼال  12/89ياهؼؼف ياهؼؼف عل،ؼؼاب را ؼؼألف )م نؼؼ ا خلنؼؼ  ياهؼؼفي

 نس ؼؼذر رعؼؼذو نس ؼؼذرون ال لفؼؼ  نؼؼو َؼؼو نؼؼك  دحل    ظهؼؼوحل ر عؼؼول را ف ؼؼ،  ر ا  ؼؼ  راؼؼ، يؼؼذـ عل،هؼؼو ذؼؼار
رارت ،ؼؼبن ،هؼؼ  نؼؼ يج نؼؼك  ح ؼؼو  مخؼؼاو ياهؼؼف ربايفؼؼوجسن درايعاؼؼب دراذذيؼؼ  نؼؼك دمؼؼا،هث   ذؼؼار 

مخؼ،هث راؼاي   ربحيتوـ ع احلذث علؼ  ر امف عل  نو خي يكك   ح  و ثن  ربو،   ب ، فيث دهادحلذث
 ؼؼوق مرؼؼاذث نؼؼك م ؼؼ  مؼؼذ تؼؼابد عؼؼ هث ر ؼؼ ب تفؼؼايفهث رؼؼابن د مؼؼذ مظهؼؼاا َؼؼث نؼؼو مظهؼؼا نؼؼك عؼؼوحلف را ءتؼؼ  

 ،عو در م حلرجهث مل و ع اب رني وال خلدرنا رخلا ر ؼؼفؼؼاؼاغ.  دشذيذ ر  ق عل  مخ،هث ياهفن ل،هثنع

ذالتوكيدذبـ)لن(ذوالدنيذوسوفذ.

نفهانؼاب ع ؼذ را أل،،ؼو  نك ن،ل  راءـا مق رايا ،ذ نصفلح نيرتؿ رو را يفوو درا أل،،ؼون دمق 
مدهؼؼم دم،ؼؼي ممؼؼو ذؼؼا عل،ؼؼاب ع ؼؼذ را يفؼؼوون ،وايا ،ؼؼذ ع ؼؼذ را يفؼؼوو   رخلعؼؼث رخل،لؼؼب حكؼؼث  ؼؼاي خؼؼوة 

                                                 
 . 1/174دحل  را ،  رأل ن    ع ذ ع و  ح ك   را يفا راار نج  ( 1)
 .3/513رن ا: راكيوان ه، ايابن ج  (2)
دنك ذار راء ،  مي و ماااب تعوب )م : م  نكث ايكفادق ربااي خلق را تودرو درخلحلا    يانو...( ،صل   ( 3)

9 . 
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ن منؼؼؼو ع ؼؼؼذ را أل،،ؼؼؼو در ف ؼؼؼايك (1)اؼؼؼار ي ؼؼؼت  رع ؼؼؼهث رايا ،ؼؼؼذ ع ؼؼؼذذث ربايا ،ؼؼؼذ راصؼؼؼ وع  رباياررؼؼؼمن
 ؼؼ  مد ر ع ؼؼاي ع ؼؼذ را يفؼؼوون رؼؼ  اؼؼار ال يءيصؼؼا علؼؼ  نؼؼو عيؼؼااؽ ربايا ،ؼؼذ رالف ،وايا ،ؼؼذ دظ،فؼؼ  مهؼؼلار، ن

اؼاب  دحل   تا ،ؼذ ر عؼول ر عؼ  ع هؼو   راكؼألفن د اؼ  رغؼض را  ؼا  ذا مدهم دم،ين ن دييت     نو
ن اؼؼؼؼار ي ؼؼؼؼت،اب رع ؼؼؼؼهث ربايا ،ؼؼؼؼذ ر ع ؼؼؼؼاين نءؼؼؼؼورأل رؼؼؼؼاب رايا ،ؼؼؼؼذ راصؼؼؼؼ وع  ع ؼؼؼؼذ (2)عؼؼؼؼك حكتؼؼؼؼاب ر عؼؼؼؼارأ

 .(3)را يفوو
ا رالغؼ  ناربؼم خؼألؽ رؼو ر ع ،ؼون دنؼك ذؼار دمذ  ون  ن    دظ،ف  رايا ،ؼذ  ب رعؼض ع و ؼ 

راء ،ؼؼ  را ؼؼو دهؼؼاؽ راليؼؼوق جعلهتؼؼو را بيؼؼاي نؼؼك م درو رايا ،ؼؼذن د اؼؼ    هؼؼ،وؾ رااعؼؼذ درااع،ؼؼذ 
ن د مااؼؼؼؼاب )مدا ؼؼؼؼ  144  ن ؼؼؼؼ  مااؼؼؼؼاب تعواؼؼؼؼؼؼؼؼ  )هؼؼؼؼ لء    ملؼؼؼؼاا راؼؼؼؼايك  فؼؼؼؼادر رااعؼؼؼؼب( آـ عتؼؼؼؼارق 

را بيؼؼاي ) را ؼؼو نف،ؼؼذو دجؼؼا  راامحؼؼ  ال وواؼؼ ن  مؼؼوـ 71هؼؼنمحهث ان  ق ا ع يؼؼ  حك،ث.(رايارؼؼ  
،هؼؼ  تس ؼؼذ رااعؼؼذ  تؼؼو تس ؼؼذ رااع،ؼؼذ   مااؼؼ  : هؼؼ نيءث ن ؼؼ  يانؼؼون تعؼؼين منؼؼ  ال تفؼؼاتينن داؼؼا ت وطؼؼ  

دمذ در،ق را بياي    ا  نؼك در،ءؼاب دخوافؼاب نؼك خوافؼاب  ديؼو رهؼيذالـ   رخلعؼث رخل،لؼب  (4) ا (
 ؼؼو عاربؼؼ ول مؼؼ أل نؼؼك مق راع صؼؼا ر س  اؼؼؼؼؼذ ال يسهؼؼم نعؼؼي جذيؼؼذرن  ن دعتؼؼأل(5)علؼؼ  ر ار،ءؼؼ  مد ر بوافؼؼ 

يعؼؼ  ع ؼؼاب ع صؼؼا ،ؼؼنل ال ي ؼؼيء،ث راءؼؼـا رذالاؼؼ  ذؼؼوتو رخل رتؼؼو علؼؼ  رايا ،ؼؼذن خل تؼؼو  رؼؼ  يس ؼؼذ نعؼؼي
ن    اؼ،م   راعار،ؼ  نؼك (6)تذالق عل  نعي يه،  ن دذؼا يصؼ،أ ر  ؼوحلغ رباذالاؼ  علؼ  ر  ؼيء  

ر  وحلغ  رال علؼ  ر  ؼيء    تؼو تؼذـ عل،ؼاب ذؼو)ق رخل ر)ق رؼأل ماي ؼ  مخؼا ن ،ؼو عي  م رو هار،و جتع 
دال  ر ،ار ي ال  ،  راصا،،  الت وحلغ  تو ذؼا نعؼادؽ تؼذـ رباءؼاو علؼ  ر ؼوـ دراؼذدرفن د رالهؼيء وـن

راؼ، تصؼ   ش  مناب ايوج ربافع   ب راءارثك را، يذ  نو يؼار  رؼاب نؼك ذؼال راؼذالالو را ن ،ؼ  ر بيلفؼ 
علؼؼ  ر وربؼؼ ن د اؼؼ  ع ؼذنو يكؼؼاق جم دنؼؼو رؼؼؼ)خي( منؼؼو را ؼو دهؼؼاؽ ،،ؼؼذـ نعهتؼؼو رؼؼأل   ب حؼذ راذالاؼؼ 

دمذ تءرتق را و دهؼاؽ  ماي   ،ن،و عل  ر  يء   نفلءون   ق تءـا )ه ادحلؿ(  ك يذعاؿ ا محلتابن
ء   ر فلؼق ملؼ  )هؼ ادحلؿ  و لصأ مد يء،ذ  الايهتو عل  ر  يء   ر فلقن ،إ ر محل و تء،،ذ ر  ؼي

                                                 
دنعاؼث ر صؼفليفوو را أل،،ؼ  دتفاحلذؼون  دنو رعذذون385رن ا: را ذوق   علاف راءاآق.ن را حل ي  ن ون ة ( 1)

 .241ن239ة 
الت يذ حـا رايا ،ذ نفهانو ددظ،ف  ع ذ    نك را أل،،و درا يفايو رن ا: مهلاا رايا ،ذ   راءاآق راكؼامين  ( 2)

 .10-8ة
 .241ن239دنو رعذذون دنعاث ر صفليفوو را أل،،  دتفاحلذون385رن ا: را ذوق   علاف راءاآقن ة( 3)
ن نكي ؼؼؼ  راع ،كؼؼؼوق راؼؼؼامان 1 نعؼؼؼاان ظراكيؼؼؼوؽن را بيؼؼؼاين تؼؼؼح. عؼؼؼو ـ ممحؼؼؼذ ع ؼؼؼذ ر اجؼؼؼا ن دعلؼؼؼ  ، ( 4)

 .3/67نج1988
ن 4/163ن د نعؼؼؼول را يفؼؼؼان ج148-147ة  رن ؼؼؼا:  ار،ءؼؼؼ  را بيؼؼؼاي   ذؼؼؼال ر  ؼؼؼ ا : نغؼؼؼين رال ،ؼؼؼبن  ( 5)

 . 128ة  ن دن وحل   علث ر عولن193-192درا أل،  راعار، ؛ مه هو د، ا ون ة
 396ن ة  1975ن جمتم رالغ  راعار،  رذنيقن1ذ ، رالارظن ظيءـا ر واء    "حل ف ر  ول" تح. ممح  ( 6)

عؼؼؼؼك را ؼؼؼؼو : ذؼؼؼؼ  راذرخلؼؼؼؼ  علؼؼؼؼ  ر  ؼؼؼؼوحلغن يلصؼؼؼؼاب األهؼؼؼؼيء وـ.... ،،صؼؼؼؼن ..ن ؼؼؼؼيء أل رعؼؼؼؼذ رحيتواؼؼؼؼاب اليفؼؼؼؼوـ 
 . 147درالهيء وـن درن ا: نغين رال ،ب
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يؼؼاف راع،ؼؼذ( ،وا ؼؼو مد هؼؼاؽ   ن ؼؼ  ذؼؼال ر واؼؼ  الذالاؼؼ  علؼؼ  ر  ؼؼيء   نفلءؼؼون درالهؼؼث راؼؼذرـ علؼؼ  
راؼؼؼ نك رعؼؼؼذ،و ايء،،ؼؼؼذ ذؼؼؼار ر  ؼؼؼيء   ر فلؼؼؼقن مد يذيؼؼؼذلن داؼؼؼ،م رايء،،ؼؼؼذ مد راييفذيؼؼؼذ نؼؼؼك رايا ،ؼؼؼذ   

 شؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ق. 
،،تؼؼو  ي اؼؼؼؼاا نؼؼؼك آمو رااعؼؼذ درااع،ؼؼذن ن ع ؼؼؼاب   مد هؼؼاؽرا ؼؼؼو دي ؼؼذد مق رايا ،ؼؼذ ر   ؼؼاا  ب 

را ء  ر فلء  رباارعذن دذا ا ه يفوناب دتعوبن  وحب رااعذ ر قن دا،م ن ع ؼاب را ؼون مد هؼاؽن 
يسنم راا  نو اؼاح  نؼك مق  الايهتؼو علؼ  رايا ،ؼذ نءصؼاحلو علؼ  رااعؼذ درااع،ؼذ   راءؼاآق راكؼامين 

ذؼؼؼار  ا  ر خ ؼؼؼوحل ،ؼؼؼأل يف،ؼؼؼذرق  اؼؼؼ  ،،هؼؼؼون داك هتؼؼؼو  تؼؼؼو يءؼؼؼـا  ؼؼؼوحبمنؼؼؼو رخلخ ؼؼؼوحل راعو يؼؼؼ  راؼؼؼ، ،ؼؼؼ
ن دممؼؼو يؼؼسنم رعؼؼذف  الاؼؼ  را ؼؼو دهؼؼاؽ علؼؼ  (1)راكؼؼألف خي يت،ؼؼو   راءؼؼاآق راكؼؼامي  ال ااعؼؼذ مد دع،ؼؼذ

رايا ،ؼؼؼذ   راارثءؼؼؼ  رالغايؼؼؼ  م ؼؼؼو رشؼؼؼيء ا راي ؼؼؼايف نؼؼؼك هؼؼؼاؽ الذالاؼؼؼ  علؼؼؼ  ر توطلؼؼؼ ن دعؼؼؼذف راا،ؼؼؼوق 
  ربااعا .
   الاؼؼ  را ؼؼو دهؼؼاؽ علؼؼ  رايا ،ؼؼذ يءؼؼوـ    الاؼؼ )اك( عل،ؼؼاب   نف،ؼؼاب اامؼؼاغ نعؼؼي  دنؼؼو م،ؼؼ  

ر  وحلغ   ر  ؼيء  ن ،ءؼذ جعلهؼو را بيؼاين نؼك م درو رايا ،ؼذن ،ءؼوـ: اؼك اي  ،ؼذ نؼو تعف،ؼاب " ال " 
: اؼؼؼك مرؼؼؼا  را،ؼؼؼاف  : من ال مرؼؼؼا  را،ؼؼؼاف نكؼؼؼولن ،ؼؼؼإ ر د ؼؼؼذوا دشؼؼؼذ وا ملؼؼؼ ا نؼؼؼك نفؼؼؼ  ر  ؼؼؼيء  ن تءؼؼؼـا

ن موـ ا تعوب: ال مرا  ح ى مرل  جمتم را يفايكن دمؼوـ تعؼوب: ،لؼك مرؼا  رخلحلا حؼ ى ني ق   نكول
د اا   وق ر ع ،اق رو نسيذ ال بياي   ذال ر   ا  دنعوحلا اؼابن مؼوـ ررؼك عصؼفاحل )دنؼو  (2)مأ(

دممؼك در،ءؼاب  (3) ذب  ا،اب  عا  رؼأل  ا،ؼ  عل،هؼون رؼ  مؼذ يكؼاق را فؼ  رؼؼ" ال "آ ؼذ نؼك را فؼ  رؼؼ"اك"(
)ددر،ءاب علؼ   ،ؼو و راي  ،ؼذ ووعؼ  .. رؼ  مؼوـ رع ؼهث  ق ن عؼاب  نك راءذنوق را ،اط ن د   ا  يءـا

 (4)نكوراون ،لار رخرتتاب  دق راي ر،ذ(
ـد رؼؼاب عل،ؼؼابن  ،ءؼؼذ اعؼؼث  دنؼؼك ناجيفؼؼوو راءؼؼـا رعؼؼذف  الاؼؼ  )اؼؼك( علؼؼ  راي  ،ؼؼذ ربؼؼعف نؼؼو رهيؼؼؼيذا

ثذ عل  اف  ال را و،، ن د راؼ م و   ا ؼوق راعؼاا  يؼو تكؼاق خلق اف هو )ار رع هث م و  يو تذـ عل،اب
،وا ؼؼؼو اؼؼؼ م و ر عؼؼؼي ن دظؼؼؼوذا مق افؼؼؼ  اؼؼؼك نيؼؼؼوراب الفؼؼؼ  "ال" رؼؼؼ م و نؼؼؼاق هؼؼؼو      آخؼؼؼالن اؼؼؼ ف نؼؼؼك 

: ال م،عؼؼ  ن ،ؼؼإ ر م د عل،ؼؼاب طواؼؼبي ‘دجا ذؼؼو حؼؼاؽ رخلاؼؼف خلنؼؼاب هؼؼو ك  نؼؼذ ايه اؼؼو ا ن درا ؼؼو  رريؼؼذرق، يءؼؼـا
( دمق رخلاؼؼؼف  يؼؼؼو  (5)م،عؼؼؼ ( رافعؼؼؼ  مؼؼؼوـ : اؼؼؼك دذؼؼؼال رهؼؼؼيذالالو درذ،ؼؼؼ ن ،ؼؼؼواءـا دق م ؼؼؼ )اك( )الق 

حؼا،  األايءؼؼوق را ؼؼو  و ر،ؼؼرترا ال  ا،ؼؼ  عل،ؼؼابن دمنؼو مق را ؼؼو  رريؼؼذرق يءؼؼـا ال م،عؼؼ ن ،ؼؼإ ر م د عل،ؼؼاب 
 طواؼؼب رافعؼؼ  مؼؼوـ: اؼؼك م،عؼؼ ن ،ؼؼو،رترا يكتؼؼ  ال يءؼؼال راارمؼؼم رايؼؼذرد ن ،ؼؼ يفك  ؼؼ  ر بوطؼؼب رالؼؼو 
رااذك رريذرق  و   ل راب ن ف،و رؼ)اك(  ديو حاة عل  رايا ،ذن د ديؼو رعي ؼوحل  نكؼوحللن مد شؼكاب ،،تؼو 

   ل راب.
 .171مهلاا رايا ،ذ   راءاآق راكامين ة  ( 1)                                                 

 . 307ر فص    علث راعار، ن ة ( 2)
 270رمي راذرل   حادؽ ر عولن ر  ك رك مف موهث ر ار ين ة  ( 3)
 4/163ن ددر،ءاب نك راذضو راذ ياحل ،ورب  را ونارث     نعول را يفان ج2/4ج  ارنمن،م رَ ( 4)
 .193را أل،  راعار،  ؛مه هو دعلانهو د، ا ون ة( 5)
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ؼؼؼؼذ ال يسهؼؼم نعؼؼي جذيؼؼذرن رؼؼ  يس ؼؼذ نعؼؼي يعؼؼ    دعتؼؼأل  ؼؼو عاربؼؼ و اؼؼاب مؼؼ أل نؼؼك مق راع صؼؼا ر س  
ذن ،هؼ  تف،ؼذ نعؼي يه، ؼ،ون دذؼا علؼ  رايا ،ؼ  ب عذف راءـا رذالاؼ  )اؼك( ع اب ع صا  ،نل ي،  مي و

م ؼو ت فؼؼ  رؼؼأل ماي ؼؼ  مخؼا  دمؼؼاغ رافعؼؼ  ر  ؼؼوحلغ   ر  ؼؼيء   نفلءؼون داؼؼ،م   راعار،ؼؼ  نؼؼك م رو هؼؼارذو 
ت فؼؼ   اؼؼ  دحؼؼذذو رؼؼأل ماي ؼؼ ن ،ؼؼوا ف  رؼؼؼ)ال( نؼؼ أل نفلؼؼقن د اؼؼ  نؼؼم ر فؼؼا  درمتلؼؼ  رالمس،ؼؼ  درافعل،ؼؼ ن 

مد رالهؼؼيء وـن د اؼؼؼ  د،ؼؼق نؼؼو يار،ءهؼؼؼو نؼؼك راءؼؼؼارثك ن  دذؼؼ  جتعؼؼ  ر  ؼؼؼوحلغ  رال علؼؼ  ر ؼؼوـ مد راؼؼؼذدرف
 رال  18/60،واؼؼاي جعؼؼ  ر  ؼؼوحلغ نعهؼؼو   مااؼؼاب تعؼؼوب)ال مرؼؼا  حؼؼ ى مرلؼؼ  جمتؼؼم را يفؼؼايك( راكهؼؼف 

علؼؼؼؼ  رالهؼؼؼؼيء وـ ذؼؼؼؼا شؼؼؼؼ اب رمتلؼؼؼؼ    ع ؼؼؼؼوحلو)ح ى مرلؼؼؼؼ  جمتؼؼؼؼم را يفؼؼؼؼايك( ر  فايؼؼؼؼ  علؼؼؼؼ )مق( را و ؼؼؼؼ   
ال علؼؼ  ر  ؼؼيء  ن داؼؼاال شؼؼ اب رمتلؼؼ  ذؼؼال اكؼؼوق ر  ؼؼوحلغ الت ؼؼوحلغن د)مق( ذؼؼال ممؼؼو  عؼؼ  ر  ؼؼوحلغ  ر

ؼؼؼؼؼؼؼااؽا رالؼؼ ي   )ال مرؼا (  رال علؼ  ر ؼوـ ر  ؼيتان مي ال مرؼا  هؼوثارن يؼسنم رؼاا  مؼـا را بياي)حي
خلق ر ؼؼوـ دراكؼؼألف نعؼؼو يؼؼذالق عل،ؼؼاب ن منؼؼو ر ؼؼوـ ،و ؼؼو  ونؼؼ  حؼؼوـ هؼؼفان دمنؼؼو راكؼؼألف ،ؼؼوق مااؼؼاب 

،ؼؼ)ال( را و،،ؼ  الت ؼوحلغ ذ ؼو (1)ايك" ،ويؼ  ن ؼادر  رؼابن ت ؼيذع  نؼو ذؼ  ،ويؼ  اؼاب("ح ى مرل ا جمتم را يفؼ
ا، ؼؼؼ  ذؼؼؼ  نؼؼؼو جعلؼؼؼاب  رال علؼؼؼ  ر  ؼؼؼيء  ن رؼؼؼ  ماي ؼؼؼ  مخؼؼؼا ن ذؼؼؼ  شؼؼؼ اب رمتلؼؼؼ    )حؼؼؼ ى مرلؼؼؼ  جمتؼؼؼم 
را يفؼؼايك( د اؼؼ  األؽ)اؼؼك( راؼؼ، ت فؼؼ  رؼؼأل ماي ؼؼ  دمؼؼاغ نعؼؼي ر  ؼؼوحلغ   ر  ؼؼيء   نفلءؼؼون دمؼؼذ يء،ؼؼذ 

رييفذيؼؼذ انؼؼك ن ؼؼيء ل  نعؼؼون  ؼ ق يءؼؼوـ : اؼؼك مادحلؿ ،ؼؼذرن داؼؼ،م   ذؼؼار راييفذيؼؼذ مد ذؼار ر طؼؼألؾ 
رايء،،ذ ش ق نك رايا ،ذن درخلنا ش ،اب رذالا )خي( علؼ  نفؼ  دمؼاغ ر ؼذ    ر وربؼ  نفلءؼون دراءؼارثك 
 راؼؼ، تار،ءهؼؼو ذؼؼ  راؼؼ، يؼؼذ  ر وربؼؼ  ر ؼؼار ن مد تء،ؼؼذلن   ر نؼؼو  ؼؼوق راغؼؼاا ييعلؼؼق رؼؼاا ن ،ؼؼإ ر م،ؼؼ : خي

ا، ؼؼؼ  نؼؼؼك  -مي خي -ماحلؿ را وحلحؼؼؼ ن  ونؼؼؼ  )را وحلحؼؼؼ ( ايء،،ؼؼؼذ ر وربؼؼؼ  ر فلؼؼؼق ر  ؼؼؼيفو  نؼؼؼك)خي( دذؼؼؼ 
مااؼاب تعوب)،لتؼو رهي، هؼار ن ؼاب خلصؼار و،ؼون مؼوـ   ؼنذث: مخي  م درو رايا ،ذن دنك ذار راء ،  نؼم)اك(

فن ،لؼؼؼك مرؼؼؼا    ياهؼؼؼ تعلتؼؼؼار مق مرب ؼؼؼث مؼؼؼذ مخؼؼؼا علؼؼؼ،كث ناضءؼؼؼو نؼؼؼك ان دنؼؼؼك م ؼؼؼ ي ،ؼؼؼاطيث نؼؼؼو ،ؼؼؼاطيث
،ؼؼؼؼو فهاف رءؼؼؼؼؼوق  12/80رخلحلا حؼؼؼؼ ى ني ق   مأن مد اكؼؼؼؼثا ا   دذؼؼؼؼا خؼؼؼؼؼن ر ؼؼؼؼو تو( ياهؼؼؼؼف 

  محلا نصؼؼان درنيفؼؼوق نغو حلتؼؼاب َؼؼو   ر  ؼؼيء  ن داك ؼؼاب ن ؼؼيء   اؼؼ،م نفلءؼؼون رؼؼ  نء،ؼؼذر دق  ر ؼؼيكلث
 (2)راا ن مد مق يء   ا منار  وق نفعاال ي تح رخلا ،،تو رعذ

 
  

                                                 
 . 6/144ن درا يفا را،لن مرا ح،وق رخلنذا  ن ظن  رحل رافكا رندون 596/ 3راكيوؽ  ( 1)
: عي ربخلحلا محلاا نصان را، ،،هو راارمع ن مثد ،،و  ا  رغوييون  حذر،و 5/336يءـا مرا ح،وق    را يفا ( 2)

خو  ن دذ  ماااب : ح ى ني ق   مأن يعين   رالنصارؽ  ا،ابن درا ون،  عون ن دذ  ماااب: مد اكث ا  ن خلق 
   ق ا ااب ذا نك حكث ا ااب   نفوحلم  محلا نصا.
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ذبحثذومراجعهمصادرذال

 .1996ن طاررلم 1مهوا،ب رايا ،ذ   راءاآق راكامي. ع ذ راامحك ر فا ي. ظ-1
 مهارحل راعار، ن مرا را  وو رخلن وحلين تح. ، لا  را ،فوحلن ظ. جمتم رالغ  راعار،  رذنيق.  -2
 . 1995ن نكي   ا  وقن رندون1مهلاا رايا ،ذ   راءاآق راكامين ، ح و مرا رافيا ن ظ-3
مهلاا رايا ،ذ   ر ذيل را  ؼاي رايؼايف؛  حلرهؼ   ايؼ   الا،ؼ ن حلهؼوا  نوج ؼينن نؼار  حل،،ؼق را ،ؼوحلين -4

 .2002رمونع  رخلحل ن، ن 
ن جمتؼؼؼم رالغؼؼؼ  راعار،ؼؼؼؼ  1اب ن هؼؼؼوقن دانألثؼؼؼاب نظرخلشؼؼؼ ول درا  ؼؼؼوثا   را يفؼؼؼان را ؼؼؼ،اط ن تؼؼؼح . ع ؼؼؼذ ر اؼؼؼ-5

 .1987رذنيقن
 را يفا را،لن مرا ح،وق رخلنذا  ن ظن  رحل رافكا رندون  . و . -6
 ن  رحل ر عا، ن  . و .2را ذوق   علاف راءاآقن را حل ي  ن تح. ، مرا راف    رارذ،ثن ظ-7
 ن ظن  رحل راءلؼؼؼثن1ع ؼؼؼذ راؼؼؼامحك ح ؼؼؼك ح  كؼؼؼ  ر ،ؼؼؼذرلنج را أل،ؼؼؼ  راعار،ؼؼؼ ؛ مه ؼؼؼهو دعلانهؼؼؼو د، ا ؼؼؼون-8

 .1996راذرحل رايون، ن رندون نيقن د 
 .1998ن نكي   رالوو  الف وع  درا يان راءوذاون 7رموح ن ظ را ،وق دراي ،ون تح. ع ذ را ألف ذوحلدقن -9

ن 1راعتؼنين ظ تاش،ح راعل    شا  رمت ن راءوهؼث رؼك ر  ؼو رالؼارحلان ن تؼح. عؼو ـ و ؼك هؼوخي-01
 ذؼ1418جونع  مف راءا ن نك  ر كان ن 

رايار   رال ول درايعاي ن نءوحلرؼ  يل،ل،ؼ  ا  ايؼ  حلدنؼوق جو   ؼاقن رافؼوذا رؼان ران ظ. راؼذرحل راعار،ؼ  -11
 ن ياحلرو رالخيألؽ.  . و. -العلاف

م ؼؼودون د، نؼؼذمي ر  ؼؼك رؼؼك مف موهؼؼث ر ؼؼار ين تؼؼح.  . ،بؼؼا راؼؼذيك  رمؼؼي راؼؼذرل   حؼؼادؽ ر عؼؼولن-12
 . 1983ن  رحل رآل،وؾ رمذيذون رندون 2،ورب ن ظ

ننكي ؼؼ  رالؼؼوو ن راءؼؼوذاون د رحل 1ع ؼؼذ راءؼؼو حل را غؼؼذر ين تؼؼح. ع ؼؼذ را ؼؼألف ذؼؼوحلدقنظ خ رنؼؼ  رخل ان-13
 راا،وع ن رااما.

 ن  رحل رَذ ن رندون  . و .2رالصوثأن ررك جينن تح. ، عل  را اوحلنظ-14
 .2000ن نكي   دذ  ن راءوذاون 5ن  . ، ، مرا ناه ن ظخصوثأ رارتر ،ب-15
  حلرهوو خلهوا،ب راءاآق راكامين ، ع ذ رالواق ع ،ت ن ظ.  رحل ر ذيلن راءوذاون  .و . -16
 .1988ن نكي   رالوو ن راءوذاون  2 الث  ر عاوان مارقو دتعل،ق وتا  شو انظ-17
ن  رحل ،ايؼؼؼؼب الف وعؼؼؼؼ  درا يؼؼؼؼان 12مد ؼؼؼؼوقن تؼؼؼؼا.  .  تؼؼؼؼوـ ريؼؼؼؼان ظ دحل راكلتؼؼؼؼ    رالغؼؼؼؼ  ن هؼؼؼؼي،فك -18

 راءوذاون  .و.
  يؼؼارق ررؼؼك راذن، ؼؼ ن  ؼؼ ع  مأ راع ؼؼو  ضعلؼؼبن تؼؼح. ممحؼؼذ حلرتؼؼب را فؼؼوتن ظ. نكي ؼؼ  راعادرؼؼ ن راءؼؼوذاون -19

  .و .
 .1988ن  رحل عتوحلن عتوقن1 يارق رال  وقن شا  مأ راع و  ضعلبن تح.  . مناحل مرا هايلثن ظ -20
  يارق ع رتون يء،ق د حلره  ، هع،ذ ناااين ظ . ر كيب ر هألن ن  . و . -21
ن جمتؼم 1حل ف ر  ول   شا  حادؽ ر عولن ممحؼذ ع ؼذ راغفؼاحل ر ؼواء ن تؼح. ممحؼذ ، رالؼارظن ظ -22

 .1975رالغ  راعار،  رذنيقن
ن  رحل ر ؼؼؼؼؼؼ ناق الؼؼؼؼؼؼرتر ن 1شؼؼؼؼؼؼا  مر،ؼؼؼؼؼؼوو هؼؼؼؼؼؼ، ايابن ررؼؼؼؼؼؼك را ؼؼؼؼؼؼنر ن تؼؼؼؼؼؼح.  . ، علؼؼؼؼؼؼ  هؼؼؼؼؼؼلفولن ظ-23

 .1979 نيقن
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نجونعؼؼ  ر نؼؼوف . 1شؼؼا  راكو،،ؼؼ ن حلربؼؼ  راؼؼذيك رخلهؼؼرتررب ين تؼؼح.   . ح ؼؼك ،  رؼؼارذ،ث ر ف ؼؼ نظ-24
 .1993ذؼ=1414راامان

 شا  ر فص ن ررك يع،شن ظن  رحل  و حلن  . و .-25
 . 2006رتو ن رندوننر   ت  راعار،  ال2ع ف رالغ ن جوق جوؿ ااها  ن تا.  . ، رذدين ظ-26
 .1979،ءاب رالغ    راكيب راعار،  ن  . ع ذد راارجيف ن ظ.  رحل را ه   راعار، ن رندون -27
 .2013ن دارحلو را ءو، ن  نيقن 1  راييك،  رالغاي اليعان  . ، ع ذد ،لف ن ظ-28
ءؼؼؼؼؼؼوـن راؼؼؼؼؼؼذرحل ن  رحل تار1م ؼؼؼؼؼؼوم رايؼؼؼؼؼؼعاي ن حلدنؼؼؼؼؼؼو جو ار ؼؼؼؼؼؼاقن تؼؼؼؼؼؼا. ، راؼؼؼؼؼؼا ن دن ؼؼؼؼؼؼوحلؿ ح ؼؼؼؼؼؼاقن ظ-29

 .1988را ، وقن
 راكيوان ه، ايابن تح. ع ذ را ألف ذوحلدق ن ظن نكي   رالوو  راءوذاو.-30
 ننكي ؼؼؼؼ  راع ،كؼؼؼؼوقن1راكيؼؼؼؼوؽن را بيؼؼؼؼاين تح.عؼؼؼؼو ـ ممحؼؼؼؼذ ع ؼؼؼؼذ ر اجؼؼؼؼا ن دعلؼؼؼؼ  ، نعؼؼؼؼاانظ-31

 .1988راامان 
را ،ؼؼؼؼؼؼوق راعؼؼؼؼؼؼاأن  رالغؼؼؼؼؼؼ ن جاايؼؼؼؼؼؼف ، ؼؼؼؼؼؼذحليمن تا.ع ؼؼؼؼؼؼذ ر ت،ؼؼؼؼؼؼذ راؼؼؼؼؼؼذدرخل ن د، راءصؼؼؼؼؼؼوةن ظ م ؼؼؼؼؼؼ -32

 .1950راءوذاون
نعوخي راكيبن 2رالغ  در ،وو دراف ،ع  را ياي ن حلدي.ه .ذاتوقن تا. .  رد  حلت  ممحذ را ،ذن ظ-33

 ف2000راءوذاون 
 .1992-1991ن جونع  را علن محأن1ن وحل   علث ر عولن  . ، طوذا ر تص ن ظ-34
 راعوت  اص وع  راكيبن راءوذاون  . و.نعول را يفان ،ورب  را ونارث ن ظ. شا    -35
 .2007نعاث ر صفليفوو را أل،،  دتفاحلذون  . ممحذ نفلاان ظن نكي   نشادقن رندو  -36
ن  رحل 2نغؼؼؼؼؼؼين رال ،ؼؼؼؼؼؼبن ررؼؼؼؼؼؼك ذيؼؼؼؼؼؼوف رخلنصؼؼؼؼؼؼوحلين تؼؼؼؼؼؼح.  . نؼؼؼؼؼؼواق ر  ؼؼؼؼؼؼوحلؿن د، علؼؼؼؼؼؼ  محؼؼؼؼؼؼذ ان ظ-37

 رافكا. .و.
ن  رحل راكيؼؼؼب راعلت،ؼؼؼ ن 1ع ؼؼؼذ ر ت،ؼؼؼذ ذ ؼؼؼذردينظنفيؼؼؼو  راعلؼؼؼافن مرؼؼؼا يعءؼؼؼاا را ؼؼؼكو  ن تؼؼؼح.  .  -38

 .2000رندون
 ن  رحل رم، ن رندون  .و.2ر فص    علث راعار،  ن را بياين ظ-39
 .2014ننكي   رافكا رمذيذن1نفهاف را أ؛  حلره    علاف راءاآقن نصا حونذ مرا ايذ نظ -40
ن  رحل را صؼؼؼؼوثان راءؼؼؼؼوذاو 1 رالؼؼؼؼا ن ظنءي ؼؼؼؼ  ر ؼؼؼؼوـ رؼؼؼؼو راءؼؼؼؼذمي در ؼؼؼؼذيلن  . رؼؼؼؼارذ،ث ، ع ؼؼؼؼذ ا-41

2007 . 
نيؼؼؼؼؼوثج رافكؼؼؼؼؼان مرؼؼؼؼؼا راءوهؼؼؼؼؼث ع ؼؼؼؼؼذ راؼؼؼؼؼامحك را ؼؼؼؼؼه،ل ن تؼؼؼؼؼح. عؼؼؼؼؼو ـ ممحؼؼؼؼؼذ ع ؼؼؼؼؼذ ر اجؼؼؼؼؼا ن دعلؼؼؼؼؼ  ، -42

 .1992ن  رحل راكيب راعلت، ن رندون1نعادانظ
 ن  رحل ر عوحلؽ  صان  .و .3را يفا راار ن ع و  ح كن ظ-43
 .1980رك جعفان ظن  رحل راكيوا رال  ولن رندون  نءذ را  ان ر   اا  ب مذرن -44
ن 1،ؼؼؼؼؼؼؼم رَارنؼؼؼؼؼؼؼم   شؼؼؼؼؼؼؼا  وؼؼؼؼؼؼؼم رمارنؼؼؼؼؼؼؼمن را ؼؼؼؼؼؼؼ،اط ن  ؼؼؼؼؼؼؼيفيفاب ، رؼؼؼؼؼؼؼذحل راؼؼؼؼؼؼؼذيك را ع ؼؼؼؼؼؼؼولن ظ -44

 .1327راءوذاون
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 مؼدمة. 1

مةاقشو  ويابوع يديودة لفةلختو  زبوغ اللغو  ال شولي ه لووه اجة اموث  يهدف الدرس اللغوي   لى
يةصووع يلووا قيالووع اللغوو ه الووت مووا نووب ا  وويار ا ةالووع مووا ا هووارات لال وودرات الووت زبووغ ا ووة ل ه 

لاحلوووديوم لموووا نوووبر دوووه موووا يليووود  لااللوووة اع ل طوووييل جووودت ال ووودرات موووا ووووتا ال ووولا ة لال ةا ووو 
الة امه مع اللغو ه لويا  ذ ذلوع م ل هوا تل مة ل هواه تر ي وةختمد موا م طموات الودرس اللغوي ه ل وا 

 تجنز ما حبيثه لما يلض ما ذباربه لما الة صي ما بظلايتم 
لموووع تر م لووو  اللغووو  لوووما ذ ماوووو  لى الوووة  اا ةصووويلث اللغوووي  م انووولةه ل ر الة اموووه موووع 

 مهوواه لال لر مووا ي وويي  ةدري ووث لطت ووث متووه6 دمختموو    لوو  ال وولا ة لال ةا وو  لالة وودث لااللووة اعه مة ل
جوي مووا انيابووع اةلالووم  للودرس اللغووي م ليلمووثه للر أب ي وو  ا  لو  لدا  م ليما ووث اللغييوو  م انوولةه 

للغو  لجوي ي ويي لدا  اإر ما ي يي لدائث م م و  ية وع يلوا ا  لاو  اللغييو  ذ اليقو؛ ذا وثل ةر م لو  ا
ي لوووثه ي وووة  ه مصوووملةث موووا الووودرس اللغوووي ه الوووت تل ووو؛ لوووث ال م ووو  ا  لامووو  للة ووولف يلوووا تردوووار 

 ان ل ه لدمف ية  الرتدمعه لضللرة ص   ا  ىن مىت ية ىن اه  ا  ىنم
  ددت اآلرا ه ل ش  ؛ ال  ه ميا   ل  اللغو  لادة وا،اه لويا  ذ ذلوع تدابو؛ لغو  تلى تي 
اثبموو ه اووان مع يانوويا ادة وواب لغوو  اةيه لال توور واضوويا ذبل وو    لوو  اللغوو  التابموو ه لل ووه مووا جوو ال  

  وال   لتللئوع ذبوارب  ةختوق لقود  ة واياه موع ا موه و  شو ه يواي و لى ا  واع م والع  ةشوا ثه ذ  وه
ال ووودرات الط م مووو ه للر اوةلختووو؛ م طموووات الةل وووي لاالدة وووابه ليلوووا الة ووولم   ةظليووو  الة وووال  تل 
ق يهلوووا ا شوووللط م اوووإر جةوووام موووا اةلوووئل  موووا جوووي ووووديل  تاثرةم موووتت6 موووا جوووي اآللمووو  الوووت  ة وووع ذ 

خةلختو  مويا اللغو  ادة اب اللغ  ل  ل ها؟ لجه ما ا   ا ا يا م  لان وع موا  وج لوهوات الةظول ا 
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  امووو ه لادة وووا،ا خباصووو م ذ ذات اليقووو؛ه جوووه لل خوووزلر اللغوووي  ا شووورتم لا ووواص موووا يتقووو  موووع 
 ا  طمات الةخت م  لال مئم  لل  ة ع لا ة ل ؟ لى غر ذلع  ا ي ة ق الددل   اؤالم 

ذ جوووودا ال  ووووهه اووووورتت اوووولش   وووواط ال  ووووو  اوووواز يووووا   وووو  لجنووووازات الوووودرس اللغووووي  ذ 
م  االدة وواب لالووة ل  اللغووييجه لامووث لووبوغ  لووددل ا خةصووله   وو  الةظوولايت اللغييوو  الوووت واصوو

 ة لوووق  الدة ووواب لالوووة ل  اللغوووي  ي يمووواه للبقةصووول الة لموووه يلوووا بظليووو   الةووودوه  دلر الة ووولض 
لل   لووف لا خةلووف مووا  ووج جوودت الةظوولايته الووت تلوودت ال توور ذ لوومان االدة وواب لالووة ل ل ةر 

هوا لمةظارجوا دوار لب وابماه يولل ذ اللغو  الظواجلة اتب وابم  ال امو ه الوت ال زبوغ وة وا  تل لووي   مةطل 
تل زبةغ  ثه  ه لر اللغ   واجلة لب وابم  يامو ه للوما جةوام موا اوارن  وج يديود موا  يصوه للموث قلو  

 ال  اث ما اللغاته الله  لال ام ا خيغ احلدلد لال ميد لفارج اةصياتم 
دة اب اللغ  ال ل م  ل  لم ها ذ غور  مئةهواه للويا  تامةاجوا لغو  تلى تي اثبمو ه لومةالث غر تر ا 

 مظا تلال ما الددله ذ  ه االجة اي ا ةزايد ما ق ه ا هة ج  ش لر اهلجلة لا غرت جم 
لى وابع ذدول تجو  مةجوزات الودرس اللغوي  ام وا ية لوق  دة واب اللغو  ل  ل هوا يام و  لاللغو  

ابم  واص ه لمشار لى     ما لرد ما   ليختات للغ م لذ ثةااي م الع ال  وه لوم ير احلويار الت
  لوو  اللغوو  التابموو  لصووم ا لملدووزا يلووا تلموو  اللغوو  ذ مموواة الختوولد يلووا الصوو مديا ال وواي لا وواصه لتر 

 تص ح ما ال ضااي ا ل   الت  شغه  ا ا هة ج  ش لر م ة  ه جمة  اهت م

 غةالل. 1.1

للظاجلة اللغيي  ما لغرجا ما الظياجله تل اب لم   اته د وا تر هلوا بةوائل لول م  وطورة يلوا 
مميي  اللغ  لاايلمةهاه ليلا دلرجا ذ جماا الخت ل لات داعه ممو   ير اللغ  جوي ال اموه اةجو  ذ 

6 االلووةخداي لموا  ووج تجوو  ا  ووارف الووت   وم  مووا تلد درلس   لووم  اللغوو صوتمم  ال  ووه مووا يدمووثم 
اةمتوه لل  لاوو  اللغييوو ه لضوللرة م لاوو  م لوو  اللغو    ةضوومات الوودرس اللغوي ه لتلموو  ذلووع ذ ليصوواا 
اللغوو  لطت،ووال ممووو لر الوودرس اللغووي  ذ م م ةووث6  ضوواال الوودرس اللغووي  مووع يلوويي فةلختوو ه  وودرس 

 م  ال  ه ال شل ه ما توه الةيصه لى تب ع الطلن لتاضلها ذ ليصاا ا طليب

ليلا اللغ  موا االووةتف ال وائد موا  وج لوهوت الةظول الوت   ةضوي لمودالا6 الغويص ا  انول 
لى ا طلويب يوا اللغو م لالتابمو  الوت   ةضوي ضوللرة االلوة داد اةلاه غ ،  اللغو ه اإ  وا لم ووةا ذ 

 اللووة  االت  غووىن يووا م طمووات الوودرس اللغووي م غ ل  الوودرس الةط م ووي للغوو ه الوود  يهووة  تلالووا
اللغييوو ه ل ط مووق ا ةجووز مووا ال  وويثه الوود  ذ تلالووث ية امووه مووع هوولن  وودريا اللغوو ه لجووي الختوولع 

 اللغي  ا خةغ  يداد ال ةع ا ةهجم  ذ درال  اللغ م 
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ه ائووات ا ة ووع   م هووا  ووجه ذ ملووا مووا يتقوواته لاللغوو  جووي اةي الووت ربمووع الغووزا ا ة  ووي
لال جمة ووع  ووت لاووانم د ووا   ووه  ذ ه لم ة دا ووثه اووت لاووان  ووت لغوو ه لبظ ووثه لم ل ووا ثه لمجايا ووث

ممووو   دوود الختل ووخت  اللغييوو  احلديتوو ه تب ووث ال   ووا ه ج   وودلرت ذ صووماغةهااصووماغ  ا ة ووع الوود  ي وو
ة    م دلر رصدجاه لا  ىن ا  ا  يةثه الةصد   لدرال  ال تق   ج الدات ا  ا 

لاللغ  لى وابع ت ا  واجلة ي لمو  واروو  يوا بويامما الختموزاي  ا  للاو ه اهوي بةواج اوة واييه 
 لو  اةلمو  ذ ممواة ان ايوات لاةاولاده لهلودا اجوة  ال ل وا  قود ا لموديتا  ةةوالا قضواايجا ا خةلختوو ه 

اه ليتقةهوووا لاوةلختووويا مووويا مةشوووئهاه ل  ايةووو؛ قراؤجووو  مووويا م م ووو  تملجووواه لهووولن ادة وووا،ا ل  ل هووو
 دب مطها ال مئيه ليةاي  يل ا  الةختا لاالوة اع  درالةهام 

 لقوووود وووووغ ال ل ووووا  اللغوووو   ة ليختووووات لم ووووار ته مووووا  مةهووووا مووووا ذدوووولت  ت ووووي جووووتا ال  وووو ل  
  الد  قاا يةها6 "لر الة لم    لمق ال تي   خاهعه اهي توغ موا ال وتيه لذلوع 1004ت 

  1 تبث لما ده دتي وطا  للغر"م
  تر ا ووووا لوووومدت قوووواا6 "اللغوووو  1205ذ م وووولض احلووووديو يووووا   ليختهوووواه يووووددل  الز موووود  ت 

الل واه لموودجا ت ووا تصوويات ي ووا ،ووا دووه قوويي يوا تغلاضووه م لقوواا غوورت6 جووي ال ووتي ا صووطلح يلمووث 
ا ة ووووع    ختهوووويي  -لا وووولاد  ل وووويي لال  مووووه ام ووووا ذدوووولت الز موووود  يووووا ا ووووا لوووومدت   2  ووووج دووووه ق مووووه"م

 اصلم ا  
    يلووث6 "ايلوو  تر اللغوو  ذ ا ة ووارف جووي ي ووارة ا ووة ل  يووا 1406ليلاهووا  ا ووا ولوودلر ت 

م صووويدته ل لوووع ال  وووارة ا وووه ل وووا ه اوووت  ووود تر  صووور مل ووو  مة ووولرة  ذ ال ضوووي الختايوووه هلووواه لجوووي 
  3 الل اره لجي ذ ده تم  حب ع اصطتماهت "م

  4  لف ما وتهلا يلا الةااع م لاةثم6 اةداة الت بة 1669لايةاجا  وير مملةير 
لقاا يةها  صامييه ويب ير    د قلا   ال ولر موا   ليوف  مملةوير 6 "ل وا تداة ال لو  لا  لاو ه 

  5 لت ا ردا  الخت ل"م يتمظ تر دت ال ا ج رتل ت ا تداة تجناز ني  مام
ل شل  الود  اوع   6 "لليمه لجي لوث ما لويت الةشاط ا1967لجي يةد  دمةم؛  يع 

 م   6 تال ي امه ذ ويجلت مةختصت يا الةشاط ال شل  غر الشختي "

                                                 
 م50م صم1965م ال خت  اللغ  ال ل م م يت ار تمجم الدار ا صلي  للةبلمف لالرتمج م ال اجلةم   1 
 م61/824م 6522م  رلتم دار صادر مالز مد مل ضا م اتج ال للسم  2 
 م546م ا  دم م ي د اللمحا ا ا ولدلرم دار تمم م الرتاث ال ليبم ص  3 

 .Paradife Loft A Poem In Ten Books. John Milton. London. 1669. P.2 م (4)

 م ا لوع ال ا قم  5 

 Plotnik. A Psychology Resource Site. "Developmental Psychology- language Development and م(6)

Reading Acquisition". 1999. 
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  قائت6 اللغ  ن ه موا تنو اا الةياصوهه بوة ل  مةوث الوة  اا قويابج 1999لي لاها   لي ةمع
  1 م  دة  ش ه رميزا  دل ات تل لناراته  يلد  دلرجا يددا غر ةدلد ما مجه ذات م ىن م

 ارة6 يوا بظواي م وج ي ةضوي  ل موع ال ل وات ية  وث الةواس موا تووه الةختواج  لجةام ما يلاجا ي
  2 ام ا  مةه م
 . أهموة التػاهم اللغوي1.1

مةد تر لض ؛ احللب ال ا م  التابم  تلزارجاه مظي   ل  اللغ   جة واي د ور لويا  ذ ذلوع  وج 
ا ةةصل لا هزليه ا د تم ؛ ال مادات ال مالم  لاالوة ايم  للم  ال  ه يلا لناي  الةختواج  ام وا 

لب ال يلوة  لاهلللوعه  ج جمة  اهتاه لازداد االجة اي   ود ا موار االربواد ال وياممت لموائني  وللجه لمو
لغرجا ما الصدامات الت نهدجا ال لر ال شوليام الوت تدودت ذ جم لهوا يلوا لوويب ليوادة الةظول 

 ميا ال تر ما ال ضااي ا شرتد   ج ن يب اةرضه ،  ذ تللييةها اللغ م 
  ل  هووووا لازدادت احلاووووو  لى الةختوووواج  ام ووووا  ووووج اةموووو  لالشوووو يبه  ةووووياا اةدلار اللايديوووو  الووووت

ا ةظيمات الة ةمو  لالة ودي الة ةيلويويه لماوو  قواهو ال يدوع لى ضوللرة الةختواج  لالةياصوه ذ  وه 
اتجنازات غر ا   يق ه الت تص ح ال اأب  ختضلها  مةا لاموداه لأب يغوع يوا  ا تر ب ا وااه للالو  

ييوود ا صواا تل  ياصوه دلر لغو ل الدلا اةدتل غىن تر الةختاج  للملةث اال صااه لما ا  ليي تبث ال 
لدلع اذبه؛ جدت الدلا اذباجا وادا لي ل؛ يلا لنواي  لغاهتواه لاوةح ا واا لالو ا لتهوتع يلوا 
ث ااات ن يب اةرض قاه  ه ما وتا   خر لم ا ت  دتر ما وام اهتا لملادزجوا الة لم مو  ذ 

الولاغ ج موا ت ةائهوا اللغوات اةوة مو ه ل وا  مةهوا   لم  لغاهتا اليهةم  لغور الةواه ج ،واه ل  لو  ل  لوم  
ل  ووديلا للوودلر احلالوو  الوود  ي ديووث   لوو  لغوو  اثبموو ه يلووا مجمووع الصوو د ال مالووي مةهووا لاالقةصوواد  

 لاالوة ايي يلا مد ليا م

 اهتمام الغرب بلغاتهم 3.1

مووا تدتوول اليوهووات اللئم ووم  الووت ي صوودجا بشووادل الووة ل ه مووا  الوويالايت ا ة وودة اةملي موو    وود
لموووا ضوووو ا  مرجوووامجموووع ت وووا  ال ووواأبل المةيائهوووا مجموووع الةخصصووووات اةداد مووو  لال  لمووو  لالختةمووو  لغ

اةجووووداف الووووت ي صوووودجا هووووتب الدرالوووو  ذ الوووويالايت ا ة وووودةه درالوووو  اللغوووو  االجنلمزيوووو  ذ ا لادووووز 
لانام وووات لاةداد موووات اةملي مووو  ا لميقووو ه  ية ارجوووا  ضووو  تدوووا يووودد موووا مة ووودثي اتجنلمزيووو  ذ 

 مجدت اللغ ال اأبه لى وابع سبمزجا خبصائغ يديدة ا لها ا  ار اةب ع لة ل  

                                                 
م  70ميلا رنمد مةامل م جمل  جم ع اللغ  اةرد م عم  مبظلايت ادة اب اللغ  التابم  ل ط م اهتا الرت يي م  1 

 م83م ص 2009

(2) م   York Dictionary of English Grammar. James Aitchison. Librairie du Liban Publishers. 1996. 

P157. 
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لاحل م   تر جودا االبةشوار الت واذ للويالايت ا ة ودة يوا مجموع دلا ال واأبه و وه   لو  اتجنلمزيو  
اةملي موو  تدتوول ي وولاه لوويا  دبةا  وو  اةاووتي اةملي موو  تل اتيووتي اةملي ووي الضووخ ه تل مووىت مياقووع 

 اتبرتب؛ اهلائل  الت   و ما اةراضي اةملي م م

لى تملي ووا ،وودف   لوو  اتجنلمزيوو ه لمة صووه يلووا ال ديوود مووا ا ووزااي الووت   وود  لالطالووع اليااوود
ادرالوو  اللغوو  االجنلمزيوو  ذ تملي وواه يلووا اوووةتف  ممةاا وو  لة لووم  اللغوو  االجنلمزيوو  ذ الوودلا اةووولل

 6ا  اجد لانام ات ا ةخصص  ىف جدا الشبر  ش ه
 مجم هام اتجنلمزي  ذ ا  يايت الاامل ا  تخت  ل ال ام  لة ل  اللغ  م*
 Toefl)  اتيداد لتوة ارات الدللم  مته الةياه *.

*م  لامل درالم  مطيل  ذب ع  ج   ل  اتجنلمزي  لدرال  مياضومع مةخصصو  لغييو  تل ث اامو  تل 
 يتق    ة ع اةملي يم تد م  هلا

 *م ي ل اتولا ات ا ة ل   لذلر اتقاماتم

 .*م  لامل تيداد الطل   لغياي لتلة ان  نام ات ال ا م  ا  رتف ،ا ذ اليالايت ا ة دة
*م احللي  ال امل  للطالع الوةمار ةه لقامةوثه موع لوويد لم ابمو  تر ي ةضومف الطالوع اليااود 

 ي م  م هاه م ا ه توله غلض رب ج لغةث يا هليق االوةتط ا  انلم تللة تملي م  
*م ووويجل درالوو  اللغوو  ذ تملي وواه ال    ووث ا ووني الة لووم  ا ة مووز الوود  يةل ووات الطالووعه لل ووا 
ةر  ل مووث الة لووم  ذ الدللوو  ال ظ ووا اةلى ذ ال وواأب اآلره لدرالووةث للغوو  اتجنلمزيوو   لهجةهووا 

ابةشارا  يلا م ةيل ال اأبه لوم طمث  لةبدمود الصوا  ي مختمو  ل  لم مو  تدوا اةملي م  اةدتل 
 ذ مما ث ا هةم م

لاحلاا ال خيةلوف دتورا ذ م ظو  الودلا الةاه و   تجنلمزيو ه اا  اجود لا  ل وات الة لم مو  للغو  
ارلوج تدواد مج    وه مجموع ا  وةيايته لويا  دوابيا م ةودئج تي مةيلوطج تي د ،ودت الودلا اتجنلمزيو 

للغوو  اتجنلمزيوو ه د ووا  شوو ه مجمووع جوودت ا  وولرات  وولامل مة مووزة مووا دلرات لضوواام  تل لرش ي ووه تل 
    مول ات  دري م  ي لم ه لغرجا ما اةلالمع الة لم م  احلديت 

جووودا ام وووا خيوووغ اللغووو  اتجنلمزيووو ه لاحلووواا ال خيةلوووف يوووا انهووويد الوووت   ووودا ذ دوووه موووا الب وووا 
مووا توووه ال  ووه يلووا   لووم  اللغةووج لابةشوارلا ه لووودب تدووا يوودد   ووا مووا الدارلووج مووا لت ابمواه 

نوووىت مةوووامي ال ووواأبم  غووور تر اةمووول ال ي ةصووول يلوووا   لم هوووا ل  ل هوووا ذ ةمطهووواه  وووه لر   لووو  دلةوووا 
اللغةجه  ظا  جة اي د ر وارج  مئاهتا اةصلم ه ليص ح م  ا تلالما مموو  ةةشول م اجود   لوم  

ا ج اللغةووج ذ دتوور مووا دلا ال وواأب الغووو مةهووا لالخت وور يلووا ال وويا ه ممووو ربظووا جوودت ا  ل ووات جوو
  لدي  ا اد  لا  ةي  ما قووووووووووووووووووووو ه م ل ات م ووووووووووومة ه هتة   ش لر بشل لغاهتام
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ا بشووول اللغووو  لضووواا  لى موووا   وووديه اوووإر اتدارات الختلب وووم  ا ة اق ووو ه ربووولص تنووود احلووولص يلووو
الختلب ووم ه ل وودي  ا ةشوولت ال ل موو ه لا لادووز الت ااموو  ذ دووه ت ووا  ال وواأب لةضووطلع دبه وو  الوورتليل لووة ل  
اللغوو  الختلب ووم ه  ووه لر ال ووابير الختلب ووي ي ختووي دووه الب ووي ي وويي  ةوودريا اللغوو  الختلب ووم  وووارج الب ووا 

ج الوو تد مه و  لهةموو  ال   وه تلموو  يووا موا تدا  ا دموو  اليهةمو ه  ية ووار تر بشول اللغوو  الختلب ووم  ووار 
  جوودت Goetheمحووه ال ووتحم دوودلع اجة وو؛ ت ابمووا  ةشوول لغةهوواه ليهوودت  وودلع لى م هوود وي ووث  

  ا ه  ه  ية ارت ا  ل   اليهةم  ا   لل  يا   لم  اة ابم  لغ  توة م م
هت  ا  ةووواةه ،وووا لذ م ووولض اجة ووواي الغووولب  وووة ل  غووور لغووواهت  موووا اللغووواته جنووود تر ووووه وام وووا

تق اي لغيي  لدرال  لغوات نو يب ال واأب اةوولل لث ااواهت م اوت زبلوي ت  وام و  موا جودت انام وات 
 ما ق   للدرالات ال ل م  لالشلقم  لاةالي م  لاةاللتلميي ه لالصمةم  لالما بم  لما لى ذلعم 

جنوود االجة وواي ال ووال  لاحلوولص لى وابووع ا  اجوود ا ةخصصوو  لدرالوو  ل  لووم  اللغووات اةوة موو ه 
 يلا امةتم ما   ا امةتدث ما فطيهات لمبثيراته سبته مضارات ن يب لتم  فةلخت م 

لقاموو  ا ةووامف لا  ة ووات ا ةخصصوو  الووت ذب ووع امهووا الةختووائا الت ااموو م  ملصوويا دوودلعه يلووا
متت ذ  ليطابماه جند ا  ة   الايطابم ه لا ة ف الايطا ه لذ لل ابما جنود م ة و  اةلو يراياه لذ 
 تملي اه جند م ة   ال يجنلسه لذ الب ا جند وام   ال ير ير لما ربةي  يلمث م ة اهتا موا بختوائاه
لذ ت ابما لالة  ا ربلص انام ات تلية  غرجا ما انام ات الغل مو ه تر   وير ملادوز   وو لحبووه 

 اد امها اللاغع ده ما  ةاوثم
لضوواا  لى مووا   ووديه اهةووام الة لووم  اتل وورتل ه ا ةوويال يلووا الشوو    ال ا موو ه لالووت   وول لبووياع 

جوووا يلوووا  ووويار اووولص الوووة ل  ال وووليعه لذلوووع  ةووويار دوووه الووواامل الة لم مووو  انووواجزةه الوووت  ووولص ماجمي 
م ةلزمات الة ل ه الت  لايي الش يلم  ذ  ةالا ده ما يه  ا ة ل  احلصيا يلمث ام ا ية لق دبهوارات 

 الة ل  ا  للا م

 ل ةا  يلمثه   ا اوةصار ا يضيعه ل مار تلمةث ذ الة اط الةالم 6 
   لاهليي م*م لم اي  يثمق ال تق   ج اللغ

 *م االهتع يلا ث ااات اةم  اةولل لمضاراهتا لااللةختادة مةهام
 *م  يلمع جماا الخت ل ليدي االدةختا   للغ  اليامدةم

 *م   ادا اآلرا  ل دارس اةا ار ا خةلخت  لااللةختادة مةها يلا ا  ةييج ال اي لا اصم
 ةم م*م لهيل  الةختاج  ل  ليع لوهات الةظل  ج الش يب لا

 *م االنرتام ذ  ةا  مضارة يا م    ة د يلا الةختاج  لالة اربم
 *م م ايدة اةالاد يلا د ع ا اات ا  انلة يا هليق االمة ام ا  انلم
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 . اللغة العربوة1.1

لذا صح تر بصوف ت  لغو   لشوايلي  تل الشو لي ه االلغو  ال ل مو  نوايلي  لنو لي   مةموازم ي ويا 
د ال  وواد 6 "لر اللغوو  ال ل موو  لصووخت؛ ل ووا لغوو  نووايلة تل لغوو  الشوو لي ه لووما ا ووني يةهووا  ي وواس ة ووي 

ة ووووا لغوووو  ي توووول امهووووا الشوووو ل لالشوووو لا ه لت ووووا لغوووو  ميلووووم م    وووورتيح اآلذار لالةختوووويس ليقووووع تلختا هووووا 
لتصياهتا لمللاهاه لت ا  شا ث الش ل ذ قياموث ل ةمابوث موا لزر لملدو  للي واعم لوما لودلع ا  وعه 

 ووا دوودلع لغوو  يةتقووا امهووا    وور احل م وو  ل   وور ا ووازمم م للتووا ة ووا ذبووالزت  ة  وورات ا وواز  ووه ة
مدلد الصير احمل يل  لى مدلد ا  ا  ا لدةه لابة ل؛ امهوا الللويي لى موللف لدل واته ابصو ح 

  1 ال  ل امها ،ا ه لالزجلة بضارةه لالغصا ايةداا لناق ه لالطيد لقار لل مة "م
للذا دابوو؛ جوودت م م وو  اللغوو  ال ل موو ه ا مووف   ووىن  ووا جووي لووث لغوو  دةوواب لجييوو ه ل ووا جووي لووث 

 جيل لقيمم ه تر يضارجاه لي شق غرجام 
اللغو  ال ل مو ه ل وا  ة وولض لوث موا محووتت  خت م مو ه لبختوير لوواال موا ائوات غوور قلملو  موا تاوولاد 

ل ضو ا غلي و   وج موا يختورتض تر ي يبويا تجلهوا   2 جمة  اهتاه  ينع تر  ةدىن ل صو ح لغو   اثبمو  ه
لالدائوووديا يووووا محاجووووام اختوووي م ظوووو  ا  ل ووووات ال ل مووو  ال ل موووو  ال لموووواه لا  اجووود لا وووودارس دبخةلووووف 
تبيايهووواه مموووو اوووع تر   وووير لغووو  اتل وووا  لالةل ووويل ذبووود الة ووود  الصوووارخ موووا ال اممووو ه لال وووختير 

ابير ي ختووه م هوواه لاحلوواا تر ال لوو  مووا تجلهووا جوو  الياضووح للغوو  اهلجووجم للووما جةووام مووا رادعه تل قوو
 ما يصارع ما توه لتمةهاه لالة لار لمادهتام

لاللغوو  ال ل موو  ذ ال وواأب اتلووتميه لم وو؛ تاضووه موواال ذ ا ة  ووات ال ل موو ه ا لووا الوولغ  مووا 
ا ذ دتوور مووا ات وار ا طلووق مووا ق وه مجمووع ا  وول ج للموو    ل هواه لال تر غال موو  الطوولن الووت   لو  ،وو

دلا ال وواأب اتلووتميه ال  ووزاا   لمديوو ه أب   ووةختد مووا م طمووات مضووارة الة ةموو  ال ل موو  احلديتوو ه لأب 
 ذبةح لى   و هلن الة لم  ا ياد     ةجدات اةمداثه ل  ؛ رجمة  ال دمي ا ةيارثم

ات الغل مو ه لوما تاضووه للاقوع اللغو  ال ل مو   وج انالمووات ال ل مو  لا  ول   الوت   ووم  ذ ا ة  و
مووا لاق هوووا ذ جمة  اهتوواه غووور تر الغموويريا موووا ت ةووا  جووودت اةقلمووات ا غرت ووو ه  وودي  تدمووود مووا صوووةاع 
لمالات راندة تلصلةه  لى لدرام تلم  تر ي ير ما مق اةقلموات الوت   وم  يلوا ثولل تراضومه  

 متر ية ل يا لي ل يا لغاهت  اةصلم 

                                                 
 م6م اللغ  الشايلةم ي اس ة يد ال  ادم مزااي الختا ذ اللغ  ال ل م م ا  ة   ال صلي م  رلتم ص 1 
مصطلح  اثبم   ذ جدا ال مانه أب ي صد  ث ا  ا ل   ج اللغ  اةلى الت جي اللغ  اةي لالتابم  ذ  م الة  اا 2 

 تلليي  االدة اب لالة ل ه للتا ذ الةدرج لالةد م
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ع تر يةظل للمها يلا ت ا ضللرة موا تجو  ضوللرات احلمواة االوة ايمو ه الاللغ  ال ل م  لمجااله 
لت ووا مووا  ووج اليلووائه الضووللري  الووت   ووايد يلووا  ة موو  مووا لوودل الختوولد مووا تا ووار لقوودرات ذجةموو م 
ل يصختها لغيي ه تث ة؛ يلا مول ال صوير قودرهتا الدا مو  يلوا الة موف موع مجموع تبوياع ا ةواخ احلضوار  

يال تللوويايت الةيلموود ا  ووة له لامةوويا  ا ختوواجم  لا صووطل ات يووا هليووق االنووة انه ال ووايل لذلووع لةوو
 لال ماسه لالة ؛ه ل لدمع ال ل اته لا از لبيايثم

لاللغو  ال ل مو  يوا اترخيهووا احلااوهه سب ةو؛ مووا اوةمواز دتور مووا احلوياوزه ل ختايلو؛ ل ةختايووه ذ 
 موا ا ختولداته لالوة ر يودد جائوه موا مختولدات ملي  دامل  مع غرجوا موا اللغواته ا ود ججول ال تور

اللغووات اةوووله لا تمووظ ا وودقق لمللختوواظ لا صووطل ات الووت امةيهتووا اللغوو  ال ل موو ه ال نووع ذ تبووث 
لوومدرم يظوو  ا  وودرة ذ  طييووع ا ختوولدات ا خةلختوو ه  ووا ي وود واصووم  مووا وووياص جوودت اللغوو ه الووت ال 

 وي يرلايىوا اموث ماوو  ا ة وع ي يموا لى الة  وع لصويا جودت ربةاج ذ لاقع اةمل لال لى  ل مل يل
اللغ ه لمو الةانئ  يلا   ل هواه لالوة  اهلا اةمتوه ذ مجموع مةوامي احلمواة  ود ا موا ال مو؛ه لموللرا 

   درل  لال لم ه لابةها   لشارع لال ينم

 ةووا ا ود   ووير تداة للخوور لاةمتلو  دتوورة لدلهوا  شوور لى "الوودلر ا طور الوود  سبتلوث اللغوو  ذ مما
ي ووةخدمها الةوواس للةختوواج  ام ووا  مووةه    ووق مصوواحله  ليهمووع هلوو  تلوو اب ال ووم  ال وولميه لقوود   ووير 

  1 تداة للشل ي ةخدمها     الةاس لة  مق تغلاضه  الشليلة ذ لاثرة الختةة  لال لاجم "م
 مةتدث زماي لغةث تلاله لحبصيلث يلا قدر داف ما يليي لغات تول اثبمواه ي وةطمع  لاتب ار

تر ي ووةطلع قاووان يووياأب ا  لاوو ه ليشووارم ذ رب مووق الةطووير الخت وول  يلووا م ووةيل ال وواأب تمجووعه لجووي 
 اين جدا لذامه جيي  الشخغه لدلمه ابة ائثم 

 أهموة تعلم اللغة الثانوة واكتسابها. 5 .1

لتابموو ه جووي الطليووق لى لضوواا  ث ااوو  لاووةح  اوودة يلووا يوواأب أب ي ووا م للاووا  لشوو ه   لوو  اللغوو  ا
ا ةالعم ل  لو  اللغو  التابمو  جوي6 احل وه ا  ولذ الود   ودرس اموث ي لمو    لو  اللغو  التابمو م لمصوطلح 

 هوا الختولد  اللغ  التابمو   ال ي وو  لة ديود تللييو  جودت اللغو  تل  لوعه للتوا ا  صويد جوي6 ت  لغو  ية ل
  وود اللغوو  اةيه لال يوواة  ل وودده لادة وواب تل   لوو  اللغوو  تاي دابوو؛ جوودت اللغوو ه ال ي وويد لى الطوولن 

لاحل وه ا  ولذ الود   ووارس الوت سبوارس ذ   لوم  اللغو  لادة ووا،اه لل وا ي ويد لى ا ة ل وج تبخت ووه م 
احلوواا ذ   لوو  اللغوو  ي يموواه اووإر امووث ادة وواب اللغوو  ي وود اليووا  مووا الدرالووات الةط م موو ه لد ووا جووي 

 ادة اب اللغ  التابم  ل  ل ها  ؛  صتت لثم   لى يل  الةختاه ليل  الةختا ا  لذم
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للختصه  ج قلم    ل  اللغ ه لدرالو  ادة واب اللغو ه الوةخدم؛ مصوطل ات تدتول دقو  لتقولب 
التابموو   ل  تحبوواث ادة وواب  لى اةدوواد ي لالةةظوور  متووه6  ادة وواب اللغوو  التابموو   ل  تحبوواث اللغوو 

 اللغ  التابم  م
ذ لاقووع اةمووله اووإر جوودت الدرالووات أب  ظهوول اجووبةه ل ةهووا  هوولت ذ جم ووه الدرالووات اللغييوو  
ال ام  لالةط م م ه لهلدا اإبث ما الص ع ربديد اتريو   ود  جودت الدرالوات لاةحبواثم لل ود الوةخدي 

مووووز يلوووا الط م وووو  التلايموووو  للوووة ل ه لمووووع  طووووير مصوووطلح   ادة وووواب  تلا مووووا الوووةخدي لم ووووو6 الرتد
 الدرالات لاةحباث ذات ال تق ه تص ح مشرتم الدالل  مع مصطلح  الة ل  م

لر احلوديو الةظول  لالشوولح ا ولده تل الةودريع الة طووي الة لمود  لالة تموه ا صووطةع ال  مود يووا 
ال لرتلوومخها ذ ذجووا الةانووع يلووا الياقووع ال  لووي ال ي ختووي لوول ني ال ل ووات دبوودليالهتا ر طووا دقم وواه ل 

الة ووووي ا طلوووويبه ةر دلر اللغووووي  تر ي ووووة ع لى اللموووويز اللغييوووو  ا  ووووةخدم  ذ نووووىت ا ياقووووفه غ 
 يل  ها االلةخداي الدقمقم 

 . أهموة الدرس اللغوي التطبوؼي  1.1

الوت يلدوز للدرس اللغي  الةط م ي تلم  قصويله ذ ادة واب اللغو  اةلى ل  لو  التابمو ه لانهو  
يلمها جدا الختلع اللغي ه جوي اليصويا لى الة واط ا ه و  الوت   وايد يلوا ليصواا اللغو  لى موا يليود 
ادة ووا،ا تل   ل هوواه لجووي للر ابصووع اجة امووث يلووا نوو لر  وودريا اللغوو  لوويا  تدابوو؛ لغوو  تلى تي 

للغوو  لمة ل هووا مووا اثبموو ه اووإر مووا  ووج مووا يووةه   ووث جوودا ال لوو  ا ةطوويره  ة ووع مووا يياوهووث م ة ووع ا
 مشاده لي ا مهه ما توه ربديدجا ل شخمصهاه غ ال  و يا يتوات  و   هلام 

لام وا ترله اووإر لاقووع اةقلمووات ال ل موو  لا  ول   الووت   ووم  ذ تلرل ه لالووت الةخلصوو؛ ال وواه 
غوي  ل ط ح لى   يي  ما ااتل يختلض يلا ما يةيى ريايةهاه تر ي ةختمد ما م طموات الودرس الل

الةط م ووويه  لي  وووه ووووادا موووا تووووه اوووةح مةااووود الوووة ل  ا  وووةاه تمووواي اةومووواا ال ادمووو  الوووت للووودت ذ 
ا هجووله لأب   ووةح هلووا الختوولص لر  يثوووق يوولل الةياصووه مووع لغووو  اهلوويل لاهلييوو م لدوودلع تر  ضوووع ذ 

ت مدبووث لى م وو ا اه ضووللرة اغةةوواي الصوو  ابة ووات م يمووات  لوودار االربوواد اةلرليب لوووديةهاه ل لووداي
اجة وووامه   للغووو  ال ل مووو ه ل دري وووهاه للدماوهوووا لغووو  ممووو  ضووو ا اتهوووار ا لو وووي اةلرليب ا شووورتم 

 للغاتم

 النظروات اللغووة .1

ا ختموود ذ   لوو  اللغوو  لادة ووا،ا االلووةةارة دب طمووات الةظوولايت الووت  خت وول دمختموو    لوو  اةووير  مووا
اللغووو   صوووخت  يامووو ه لاللغووو  اةي لاللغووو  التابمووو   صوووخت  واصووو ل "مموووو   ووودي جووودت الةظووولايت  صووويرات 
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فةلختوووو  موووويا اللغوووو  لادة ووووا،ام لم لاوووو  جوووودت الةظوووولايت ي ووووايد يلووووا اوةمووووار هلائووووق لالوووورتا مجمات 
  1 ةدريا ا ةال   لل ة ل ج يلا فةلف تي ارج "مال

    التحلول التؼابلي. 1. 1

ما  ج الدرالات اللغيي  ا ة موزةه لالوت و لو؛ بصوع يمةمهوا م وبل  ادة واب اللغو  ل  ل هواه 
ما يطلق يلمث ذ جمواا ال  وو اللغوي   يلو  اللغو  الة وا لي  تل  الة لموه الة وا لي ه لجوي يلو   ودتت 

ث  ظهل مع  داايت ال لر الةالع يشله ليولف يلوا تبوث موةهل موا مةواجل الدرالو  اللغييو  موع تللياي 
 داي  ا   مةماته لدار ما رلادت   شارلز اليز  ل  رل لت الدل م لالة لمه الة ا لي يهوة   ل  وو 
م  يا تلوث اال ختان لاالوةتف  ج لغةج تل تدتله ما توه لضع تلا لولم    ختمود ذ ي لمو    لو

اللغووواتم  لالشووولط اةلالوووي ذ جووودا ال لووو  تر  وووة  ا  ا لووو  موووا  وووج بظوووامج للغةوووج فةلختةوووجه غووولض 
لضواا  لى  م ور ا شو تت الوت  ةشوب يةود  .اليصيا لى ما ما نببث االلةختادة ذ   ل  اللغو  التابمو 

 م مالة ا  جدت اللغاته ليا  ذ جماا   لم  اللغات اةوة م ه تي ذ جماا الرت 
ي ووويي ااووورتاض الة لموووه الة وووا لي ا ة توووق موووا الةظليووو  ال وووليدم  لالةظليووو  ال ةمييووو  يلوووا تلووواس تر 
ال ووائق اللئم ووي لووة ل  اللغوو  التابموو  جووي  وودوه بظوواي اللغوو  اةي مووع بظوواي اللغوو  التابموو   اهلوودف م ا وود  

زبةلوف ام وا  مةهوا داب؛ لمدل الختلضمات الت  ىن يلمهوا جو ال  اللغييوير درالوةه  جوي6 تر اللغوات 
مووا ممووو تبظ ةهووا الصووي م ه لالصوولام  لالة ييوو ه ل ةووا  يلووا ذلووع   ووا تر ي ووير االوووةتف  ووج 
اللغات ةدلدا لذا دابو؛ اللغوات  ةة وي لى يائلو  لغييو  لامودةه تموا لذا ابة و؛ اللغوات لى يوائتت 

وة مو  ال اود صو ي   د ورة لغيي  فةلخت  امص ح االوةتف د راه ليلا جدا اةلواس اودارس اللغو  اة
ذ   ل  اللغ  لذا دار االوةتف  ج اللغ  اةي لاللغ  اهلدف قلمتمتموا لذا دوار ال  وا اودارس اللغو  

 اةوة م  قد اد ص ي   ذ   ل  اللغ  اهلدفم
ليوولل   وو  اللغووييج تبووث ال ماووو   ةووا لى   لووم  ال ةاصوول ا ةشووا،   ووج اللغوواته لذ ي ختووي تر 

 ذ مياقف   شف يا قم ةهامب لضها 
 تما اةلا الت   يي يلمها الضم  الة لمه الة ا لي اهي6

*م  دوه اللغ  اةي ذ اللغ  اهلدف ي ير تمود اةلو اب الوت يياوههوا ا وة ل ه لاةوطوا  الوت 
 ي ع امهام

*م دووب  لغوو  ية ل هووا الشووخغه ال  وود مووا مياوهوو  الصوو ي ته الووت جووي بةمجوو  مة موو  ةلوووث 
 وةتف  ج اللغةجماال
اوةتف بظاي اللغةج  ج اللغ  اةلى لالتابم ه قد يضايف ما ص ي ت الوة ل ه ااحلاوو    *م 

 ج تبظ   اللغةجه ي ير جداها احلد ما للط  الةوداوهه ل زليود  مال  ل  د درال    ا لم 
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ا ووة ل   لطوولن التزموو ه الووت   مةووث يلووا ال وومطلة يلووا الةظووامج ا خةلختووجه لمووا غ اليصوويا 
 لى الة  اا ده بظاي ام ا خيصثم

ي مشوورتم *م   وود لووولا  ا  ا لوو   ووج الةظوواي ال وواي للغةووج قموود الوودرسه  ووة  اتنووارة لى دووه مووا جوو
  مةه اه غلض الةة مث لى ما اع يلا ا ة ل  ال ماي  ثم 

ضوووح   شوووارلز اليوووز  ذ دةا وووث    لووو  اللغوووات اةوة مووو  ل  لم هوووا  تلمووو  الضوووم  الة لموووه لقووود تل 
الة وا ليه ممووو ي ويا6 "لر تدتوول ا وياد ا الموو  جوي  لووع الووت   ود  ةووا  يلوا لصووف يل وي للغوو  ا وولاد 

  1 ث ذ اللغ  اةصلم  للدارس"م  ل ها مع لصف مياز ل
ميضو ا تر ا ولة دةا وث  ل  وز   ليةختق  رل لت الدل  موع   شوووووووووووووووووووووووووووووووووارلز اليوز  ام وا ذجوع للموثم

"يلا الختلضم  ال ائل 6 لر  م ابةا الةة و   ةتواط اللغييو  الوت   و ع صو ي   لل وة ل ه ل لوع الوت ال 
  2 ا هليق ا  ارب  ا ةهجم   ج اللغ  اةي لاللغ  اهلدف"م   ع لث ت  ص ي  ه ي

ل ةا  يلا جدت الختلضم ه ا د تولل اللغييير الة لمه الة وا لي  وج اللغوات اةصولم  للدارلوجه 
لى ربديووود تلووووث اال ختوووان لاالووووةتف  وووج جووودت اللغووواته  لاللغوووات اةوة مووو  ا ووولاد   ل هوووام ل يصوووليا

 اةمل الد  قاد لى االلةختادة ما الة لمه الة ا لي ذ جماا   لم  اللغات اةوة م م
لبظوولا ةلموو  الة ا ووه اللغووي ه ا وود تدوود  رل وولت الدل  قووائت6 "لر الةجووارب ال  لموو  تث ةوو؛ تر 

موا ا  اربو  اهلاداو   وج اللغو  اةي لاللغو  اهلودف تدت لى  ا ياد الدرالوم  الوت إ ليودادجا يلوا تلواس
  3 بةائل لاا م  لا ال  ذ   همه  ةالا اللغ  اهلدفه لذ تقصل مدة   ة "م

الة لموووه الة وووا لي ذ ت  وووني صووويرته ال ي وووارر لغووو   لغووو ه للتوووا ي ا وووه بظاموووا  ةظوووايه تل م وووةيل 
ا ليه ية غووي تر ب ا ووه  ووج اللغوو  اةي لاللغوو  اهلوودفه دب ووةيلم لوودلع ا ةوود لووولا  ي لموو  الة لمووه الة وو

موووا مموووو بظاممه وووا الصوووي ه لالة وووي ه لالصووولذه لا  ج ووويم ليهووودف الة لموووه الة وووا لي موووا لرا  
 جدت ا  ا ل  لى6 

 ا غ تلوث االوةتف لا شا،   ج اللغةجم *م
   لضع احلليا هلام*م الةة     ش تت الت  ةشب يةد   ل  اللغ  التابم ه لةالل

 4 *م اتلهاي ذ ليداد مياد درالم  لة لم  اللغ  اةوة م م
 

                                                 
5. Teaching and Learning English as a Foreign Language, Charles Fries, Ann Arbor: Michigan 

University Press, 1945. P. 9 
.
 م89ه صم 1988اللغات اةوة م 6   لم ها ل  ل هام  يف ولمام يلي مجاجه ياأب ا  لا ه   2 
الة ا ه اللغي  ذ   لم  اللغاتهم سباي الة  اا الةاه ج ،ا6 ودل   لقائع   لم  اللغ  ال ل م  لغرم بدلات  3 

 م159ص م اره 
.
 م 52-51ه ص 2004يل  اللغ  الةط م ي ل  لم  ال ل م ه ي دت اللاو يه دار الةهض  ال ل م ه   4 
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ل  ووووج جوووودت اةجووووداف تر الة لمووووه الة ووووا لي ي ووووايد ذ الة وووولف يلووووا الصوووو ي ت الووووت  ياوووووث 
ا ة وودث  للغوو  اةي يةوودما يووة ل  لغوو  توة موو  اثبموو ه د ووا تبووث ي لووه مووا تثوول  وودوه اللغوو  اةي ذ اللغوو  

غ   وود ذلووع ي وودي الةة وو ات للصوو ي ت الووت  ياوووث الوودارس ذ   ل ووث للغوو  اةوة موو ه ممووو اهلوودفه 
  وووا للة لموووه الة وووا لي تر يةة وووب  ة ووو   د ووورة موووا اةوطوووا  لالصووو ي ت الوووت يياوههوووا موووة ل  اللغووو  

 اهلدفم

 ليوولل ة وويد لاايمووه صوومو6 "تر الة لمووه الة ووا لي لووما مختموودا ا  ووعه  ووه لبووث تداة ضووللري 
 1  لة      لف ال ةاب الدرالي للغ  اةوة م  لتيضووا  لة    لل  ل  لمص   اوة ار اللغ "م

 

لووو ق تر تلضووو ةا تر الة لموووه الة وووا لي ي لوووه موووا تثووول  ووودوه اللغووو  اةي ذ اللغووو  اهلووودف الوووت 
 ية ل ها الدارسم ا ا جي جدا الةدوه؟

 وودوه لموودالا الضووم  يلووا اةوووللل ي وويا يةووث انووامظ6 "لبووث لذا اوة  وو؛ لغةووار ال  وود تر 
ةبووووث قل ووووا يةووووب ا ةموووود تر ا ووووع  ووووج ث ووووااةج لمضووووار جه اضووووت يووووا لغةووووجه لتر يةشوووولب  ل ووووم  

  2 لال اداته لال ما ت مح لث تر ي انل تجه اللغ  ل ص ح  مةث ل مةه  لنائل"م

 نظروـة التدخـل. 1.1.1

قوووو  م انوووولةه  ياقووووع اللغوووو  ال ل موووو ه لجووووي لموووودل م طمووووات الوووودرس الة ووووا ليه ل ووووا هلووووا مووووا يت
لالية وواد  تر م طماهتووا ال  ووزاا ذات اائوودةه ل  ووا   وود ليووادة  يومههووا ذ  ووه م ووةجدات الوودرس 
اللغوووي  احلوووديوه االلوووة اب  ،وووا ذ رب وووج لاقوووع اللغووو  ال ل مووو ه  وووج يامووو  ال ووولب لا  ووول ج الوووديا 

 ب ي يمال ار،ي؛ تر توصها دبزيد  ختصمهم ي مشير ذ جمة  ات االرباد اةلرليب ا خةلخت ه لالغل 
قووود  ةووودوه اللغووو  اةلى دب ووواقات اللغووو  التابمووو ه لواصووو  ذ ا لاموووه اةلى لوووة ل  اللغووو  التابمووو ه 
لجووودا الةووودوه ال لراد ه ل ووودلع ربصوووه ال تووور موووا اةوطوووا ه الوووت غال وووا موووا  لووووع لى تلالووومات 

ا لي تر ال وو ع اةلالووي هلوودت اةوطووا  يلوووع لى الرتدمووع لم ووان الة  وورم يوولل ديوواة الة لمووه الة وو
 م 3 ،ثر اللغ  اةي ذ اللغ  اةوة م  ا ة ل  ه لجي ما ي  ا   دوت 

لر الةوودوه ي لموو  ال لراديوو  لال نوو يري ه ا ووج يووة ل  نووخغ مووا لغوو  توة موو ه اوود تر تبظ وو  
ة وولب لى لغةووث انديوودةه دلر لغةووث لوويا  الصووي  مةهوواه تي الة ووي  تي الصوولذه تي الوودالاه تووودت  

تر يش ل تل  ا  دلعم هلدا االةدوه تمل  ص ع ال مطلة يلموث لالةودوه ي ور ذ اذبوات لامود جوي 

                                                 
.
ن لر ا  ة ات 6 ة يد لاايمه صمو ل لل ان دمحم اةمجه ي ادة  لالة ا ه اللغي  لربلمه اةوطا ه   1 

 م99جوه صم  1402وام   ا الع ل يده 
 م15م صم1984م دلمه ا رتو  مع درالات ذ اللغ  لبظلايت الرتمج م دمحم ديدال م الميبمدلم اممةام  2 

(3) . http://wiki.eflgeek.com/index.php/ESL-wiki/Language-Interference 
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تر  ةوودوه اللغوو  اةي ذ اللغوو  اهلوودفم لمووا ا  ووللف تر "الةوودوه مووا لغوو  لى تووولل ال يووة  لال لذا 
ا مشوووااه  تل دةا ووو م لر لوووويد اللغةوووج  وووياال لوووويد اللغةوووج ذ لقووو؛ لاموووده لتثةوووا  الة اموووه  مووودال

وووارج ي ووه الختوولد ال يوو د  لى الةوودوهه د ووا تر لويدلووا ذ ي ووه الختوولده دلر الووةخداي ت  مةه ووا 
ذ اةدا  اللغوووي  ال يووو د  لى الةووودوه تيضوووام لال ووود موووا لوووويد اللغةوووج ذ ي وووه لاموووده لال ووود موووا 

 وو جودا تر الةودوه ال  صوه لال  ةويال جوديا لال ي  1 ي لم  اتبةاج اللغي  نولهج ليقويع الةودوهم
 الشلهجه االةدوه جي االلةتةا  للما ال ايدةم

 . أنواع التدخل 1. 1.1.1

تر  يوووة  الةووودوه د وووا ذدووول  لوووا  ا ذ مجوووع ا  وووةيايت اللغييووو  صوووي ماه لصووولاماه ل ووويايم د وووا
اليمدة اللغيي  اليامدة قد  دث امها  دوه ةدلده لدودلع ان لو  قود  ودث امهوا  ودوه مة وددم 

 لما تبياع الةدوه ما يلي6
 أ. التدخل اإلجيابي

 وودث جوودا الةوودوه ذ انيابووع الووت ي ووير امهووا ا ختووان تل سباثووه  ووج اللغوو  اةي لاللغوو  اهلوودفه 
ي ووو االبة وواا اتاووايب  وواة لغييوو  مووا اللغوو  اةي لى  يلووا ت  م ووةيل مووا م ووةيايت الة اثووهه لجووي
 اللغ  اهلدف لجي ابة اا ي هه ي لم  الة ل م

 التدخل السليب  ب.

 دث جودا الةودوه ذ انيابوع الوت ي وير امهوا اووةتف  وج اللغو  اةي لاللغو  اهلودفم مموو 
 هلدفمي ير جةام بيع ما الةبثر ال ليب ما ق ه اللغ  اةي ذ اللغ  ا

 ج. التدخل الداخلي

جدا الةدوه ال  دث  ج لغ  لتوولله للتوا جوي  ودوه  ودث داووه اللغو   التابمو  م دب وىن تر 
الووة ل  ال ووا ق للغوو  م مةوو  قوود اوول لى ا طووبه لت هوول صوويرته توطووا  ال موواسل ت  وطووب اوولط الة  ووم م 

 متاا6 مجع  لهه  يلا تلهاا قمالا يلا مجع   ل  يلا  ت ار م
 التدخل اخلػي د. 

جوودا الةوودوه يصوو ع ادةشووااثه لال يظهوول لال   وود درالوو  ي م وو  للبةوواج اللغووي   ة ل ووي اللغوو  
ذ اللغو  الوت ية ل هواه  وا اودت موا  التابم ه ليةشوب يةود ذبةوع موة ل  اللغو  التابمو  لبةواج  لادموع م مةو 

 ص ي  ه م ارب  دبا ي لاث يا اللغ  اةيم

                                                 
.
التابم  ل  ل هاه دمحم يلي ا ير ه جمل  وام   ا لع ل يد لل ليي الرت يي ه ،ثر الةدوه اللغي  ذ   لم  اللغ    1 

 .111ه صم 1979ا لد اةلاه 
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ية ع مة ل  اللغ  اةوة م  ممل  ذدم ه ا دال ما تر ي ع ذ ا طب ي ة د يةوث دلمواه  ل   ارة تولل
ليلجووب لى الووةخداي   وووا ر لووهل م لجةوووا يصوو ع يلوووا ا  لوو  ادةشووواف لووويد الةووودوه ا ختوويه بظووولا 
ل دي سبته جدا الةدوه ذ توطوا   ودا يلموثم لر جودا الةودوه خيةختوي لرا  مجوه ال وطوب امهوام لل وا 

ةشاف جدا الةدوهه  ة لمه لبةاج الختولد اللغوي  ربلومت دقم وا لةاللو  الة ولف يلوا الرتادموع   ا اد
 الت الة  لهام

 . عوامل التدخل1.1.11

 1 جةام ييامه  ة    ذ د م  الةدوه ما اللغ  اةي لى اللغ  اهلدفه تلها ما يلي6
  

2لى ا 1مووا ا لذا هلووع مووا نووخغ تر يوورتو  بصووا م ت
ذ  1اووإر جوودا قوود اوولت لى  ا   2 

 ه الشي  الد  ي و تر     ا هاي اللغيي   ط م ةها   د  لى زايدة الةدوهم2ا
 ضغني االلة  اا ا   ل  م ب

ق ووه تر ي ة وه   ل ووث هلوواه لجوي مووا  وودث غال واه اووإر جوودا  2لذا اضوطل الختوولد لى ا طواب  ووو ا
  م  1 ا يدييت لى االلة اب   و ا

 قمعجم مدل قية الل 

لذا دوار ا ووة ل  لووما لديوث رصوومدن دووافن مووا ال ويابج اللغييوو  الووت   وويي  ودلر اللقمووع يلووا صوو   
ه زاد الةووودوه موووا اللغووو  اةقووويل لى اللغووو  اةضووو فم لجووودا ي وووو تر الةووودوه ي تووول ذ 2الوووةخداي ا

 ه مج يضمق الختلن  ج دروت اتث ارم2لي ه مع   دي   ل  ا 2تلى ملامه   لم  ا

دووار ةصوو اب ا درلوو  الةيلمديوو  الة ييلموو  ميقختووار مووا الة لمووه الة ووا ليه ميقووف يوولا  لل وود  
الختلضووم  الووت ي ووةةد للمهووا جوودا الةوويع مووا الة لمووه اللغووي  راضووا قاه ووام لي وويا   وودي تلمةهووا لمووا غ 

لجوودا ا يقووف  -ل  لم هووا–يوودي تووودجا   ووج االية ووار يةوود الةظوول ذ ميضوويع   لوو  اللغووات اةوة موو  
 لوع لى  لدمز جدت ا درل  يلا ال ةاي    اها اللغ  دلر  اجلجام ي

تموووا ا يقوووف اآلوووول هلووودت ا درلووو ه لجوووي اةدتووول نووومييا ام وووالا لضوووع لهوووار مةختوووق موووع الةظليووو  
اللغييوو  انديوودةه   ووا االلووةختادة مووا الة لمووه الة ووا ليه   وود اليصوويا لى بظليوو  نووامل  ي ووةةد للمهووا 

 جدا الة لمهم
جدا ا يقف يدد د ر ما ال امتج لموالليا تر يلاويا موا وتلوث اتهوار ال واي للطلي و   لقد   ىن

  3 الت   ا تر  دث ،ا الة لمه الة ا لي ذ بطان ال يايد الةيلمدي  الة ييلم م

                                                 
 119م ا لوع ال ا قه صم  1 

.
 اللغ  التابم م 2اللغ  اةي ل ا  1ا  صيد  ووووو ا  2 
 م93م اللغات اةوة م    لم ها ل  ل هاه  يف ولما ل يلي مجاجه صم  3 
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 لما االبة ادات الت لوه؛ لى ي لم  الة لمه الة ا لي6
*م تر الةوووودوه مووووا اللغوووو  اةلى لووووما جووووي ا صوووودر اليمموووود للخطووووب ذ   لووووم  اللغوووو  اةوة موووو ه 

 لجةالع يدد د ر ما اةوطا  ال ي ةطمع الة لمه الة ا لي تر يةة ب ،ام 

الة لمه الة ا لي قد يةة ب      اةوطا  لجدا الةة   ال يةةالع مع الةوبثر ا  وال  اموث الود    *.
 1 دوه اللغ  اةلىمدار ية ع لى  

 

م ية غووي تر ييضووع ذ االية وواره تر  وودوه اللغوو  اةلى لووما ال   وو  اليمموودة ذ الة لووم ه ات وو  *
ييامووه تووولل ية غووي االجة وواي ،وواه قوود يلوووع   ضووها لى  ةموو  اللغوو  ا ة ل وو  ذاهتوواه لال يغموونب 

لوت   وع امهوا ان ايوات يا ال اا تر درال  اةوطا  اللغييو  ية غوي تر  ةيووث لى اةوطوا  ا
مووا الةوواس  شوو ه مطوولدم للال تصوو  ؛ الدرالوو  ي م وو  انوودلل لذا   لضوو؛ لملوطووا  الووت 

 2 ي ع امها تالاد ما الةاسم
 

*م مووا تجوو  االبة ووادات الووت لوهوو؛ لى ي لموو  الة لمووه الة ووا ليه مووا خيووةغ  لة ل ووه اهللمووي 
لصومغ  اةصولم  للختلضوم  الوت   ويا6 للص ي ت الت يياوهها دارس اللغ  اةوة مو ه م وع ا

"لر تدتل ويابوع اللغو  صو ي   يلوا الودارسه جوي  لوع الوىت زبةلوف اوةتاوا د ورا وودا يوا 
م ا لةها ذ اللغ  اةيه للر الص ي ت  ةضوا ا  ودراما دل وا قلو؛  لوع االوةتاواتم لجودا 

ا   ضوووه  لى موووا أب يت ووو؛  لةجليوووع ال  لووويه  وووه  هووول موووا ي ووود ي وووا ذلوووع سبامووواه  وووا ديووو
اقووورتاح   وووديه رئم وووي يلوووا الختلضوووم ه لذلوووع لر ي لوووع اهلووولي رتلوووا يلوووا ي وووعه امةظووول لى 
لووويت الشوو ث ال لي وو  ووودا  ووج لغةووج م مةةووج يلووا ت  ووا تصوو ع اةمووير   ل وواه بظوولا لى تر 

 3 ما ة ل  ي ةاجا مشا،   شا،ا دلماه لدلع ال ي رجا د ر اجة اي ل لةاا ال  مز  مةه ا
 

*م لر الووةةةاوات الدرالوو  ا  اربوو  جووي ي يمووا مطل وو  تل واموودة لى موود موواه ة ووا ال  لايوووي 
اهووي  ختوورتض تر انيابووع ا ةشووا،  جووي دائ ووا  –احلوواالت الختلديوو  تل الةخت وورات االلووةتةائم  

 تلهه ما انيابع ا خةلخت  ذ مج تر ما ا   ا تال ي ير ذلع ص م ام

 ووج اةوطووا  الووت ي ووع امهووا مة ل ووي اللغوو  اةوة موو ه لاةوطووا  الووت ي ووع  جةالووع  شووا ث د وور م ج
امها دارلي اللغ  اةيم اةمل الد  يض ف بظليو  الةودوه الوت تل و؛  ةما وا يلوا الة لموه الة وا لي 
ةبث لي ص ؛ الضم  الة لمه الة ا لي  دروو  داامو  ل وار جةالوع اولن د ور  وج جوديا الةوييج موا 

    4 اةوطا م

                                                 
.
 م93للغات اةوة م    لم ها ل  ل هاه  يف ولما ل يلي مجاجه صم ا  1 

.
 م118ه صم1992ا دوه لى يل  اللغ ه دمحم م ا ي د ال زيزه م ة   الش ابه   2 
 م195م اللغ  اةوة م    لم ها ل  ل هاه  يف ولما ل يلي مجاجه صم  3 
 م113م ،ثر الةدوه اللغي  ذ   لم  اللغ  التابم  ل  ل هاه دمحم يلي ا ير ه صم   4 
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 النظروة الػطروة.  . 1. 1

لجووي الةظليوو  الووت  ة ووع لى   شيم وو ي  لمختادجووا6 تر الطختووه ال ووي  ييلوود مووزلدا  لووة داد 
اطل ه   ةث ما ادة اب ل طييل ت  لغو    ولض يلموثه لتر م واده جودت اللغو    ودت  شو ه  ل وائيم 

 وو  مجموع ال شووله لجووي مووا ل ةوا  يلووا مووا يولات   شيم وو ي  اووإر ال شوول مة واللره لتر جوودت ا اصووم   
 موز اتب ووار يوا احلمووياره لجوي مووا يطلوق يلمووث6  وهواز ادة وواب اللغو  م  ووا ي وو6 ت ووا او  ي ووةطمع 

 دب ةضاجا ا ة ل  ،لمف  لادمع دتمم  غر م  يق  لال  ائم  لالة  اهلام

ات لى وابووع ذلووعه اووإر   شيم وو ي  لمليديووث يووللر لووويد  ووي يوواي  شوورتم امووث مجمووع اللغووو
اتب ابم ل لتر تي اللغو  مالو  م دئمو ه لا  لاو    يايودجا لدمختمو  ذب موع تلختا هوا ذ مجوه لي واراته ال 
  ودل تر   وير ي لموو    ميليومو  م لجوي ،وودا ي وة  د دلر ال مئوو م يوتلة يلوا ذلووعه االودلر اةلوول  

ل  ووهمه ي لموو  يةوودت ام ووا ية لووق  ةصوو مح م ووار لغوو  الطختووهه ةوودد لم ةصوول يلووا  يلوومع مداردووثه 
 ادة ا ث للغ م

لضوواا  لى مووا   ووديه قوودم؛ جوودت الةظليوو  درالوو  قم وو  لللووهاما وتقووا ذ  خت وور ال ةووا  الرتدموويب 
للغوو  اووات  ال يايوود الة ييلموو   للغوو ه  ووج امووث م ووةيايت الرتدمووع اللغووي ه مختلقووا  ووج الرتادمووع الووت 

لةهوواه ل ووج مووا ي ةصوول يلووا الرت مووع الةهووائي ربةووي  يلووا ال تقووات الة ييوو  التزموو  لختهوو  ان لوو  لدال
ل ةاصل الرتدمعم  ا يختمده تر الةشا ث  ج اللغوات  صوه ذ ال وىن ال  م و ه لتر االووةتف  مةهوا يوة  

 ذ ا  ةيل ال ط يم
   ا  لخمغ ما ابةها للمث   شيم  ي  ذ الة اط الةالم 6

لي  اائ وو ه  لدلتوا  ل ووي الة لم وات مووا *م ي وير دب ودلر الطختووه  طوييل قيايوود اللغو  ا   وودة   و
 تمده ل ةدرج قدرا ث اللغيي  ذ الة ي الط م يه مىت ية  ا ما لبةاج  لادمع مة ال  م

 *م ي يي الطخته  ةطييع ما ي   ث ما اآلوليا لليادة  ةائثم

*م دوووه موووا ي ووويي  وووث الختووولد موووا موووديو جوووي ذ م م ةوووث ال ي ووودل تر ي وووير ذب م وووا وديووودا غووور 
 ل،داه االلغ  ال   ا تر   لد غ  يصفمم  ينم 

*م اللغو  يةوود   شيم وو ي  مزيوو  لب ووابم ه لاتب ووار يةودت دووائا م جووه لراثمووا الدة وواب اللغوو ه 
لياجووا يصووه لى الةخت ووره لجووي ،وودا يةختووق مووع مووا يوولل ربديوود   ليووف اتب ووار  ووووو  احلموويار 

 الةاهق م
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ميقوووف تصووو اب ا درلووو   -يغوووايل –  ميقوووف ذ م وووبل    لوووم  اللغووو  *م  درلووو    شيم ووو ي
  1 ال ةميي م اهي يلل6 تر ده لب ار  ةلع قدرة اطلي  تهلق يلمها وهاز ادة اب اللغ م

*م يووودله تصووو اب جووودت الةظليووو  يلوووا صووو   موووا يووودج ير للموووث  ةوطوووا  اللغييووو  الوووت يل   هوووا 
م م ةهوا توطووا ه  ووه ةوالالت مووا الطختووه  اةهختواام اهوو  يووللر تر جودت اةوطووا  لم وو؛ ذ

اللووووةخداي ال ووووىنه لال يايوووود اللغييوووو  الووووت ية ل هوووواه غ يط  هووووا غوووولض ادة وووواب ا زيوووود مووووا 
  2 انيابع اللغيي م

يهة ووير   وواها اللغوو ه ليووللر تر اللغووات  ةشووا ث ذ  ةمةهووا ال  م وو ه  *م تصوو اب " شيم وو ي
هلوودا يةوودما ي  ووه دارس مووا يلووا   لوو  لغوو  توة موو ه الووع م ووث مصوومل  لااوولة مووا لغةووث اةيه 

 لجدا ي ايدت ذ   ل  اللغ  اةوة م ه  دال ما تر   مق   لَّ ث هلام 

 النظروة السلوكوة. 3. 1

م انوووولا لى ال ووووليدمات ال ا لوووو  لل تمظوووو  لال موووواسه دبووووا ذ ذلووووع   وووويا جوووودت الةظليوووو  اجة امووووا
ال ليم اللغوي ه لاللغو  يةودجا ار  واط  وج متور لالوةجا  ه لالطختوه يةود رلاد جودت الةظليو  لتبصوارجاه 
ي ير لل ما وتا ي لم    ل  اللغ ه لي دت مما ث  يااض ووااه غ ي ة وع اللغو  موا ةمطوثم ليلوا 

صار جدت الةظلي ه لي ددلر يلا تر ال مئ  جوي ال اموه اةجو  ذ ادة واب اللغو م جدا اةلاس يةختق تب
لمووا تنووهل رلاد الةظليوو   لوو ةل  الوود  يوولل تر اللغوو  لووليمه متلهووا متووه غرجووا مووا تتوواط ال ووليم 

 اتب ا ه لجي يادة ربةي  يلا م ي ت تلالم ه االطخته يةدت6

 *م ي لد اةصيات ليةا ع اةتاط احملمط   ثم
*م  وة  متمظوو   موا ي وويي  ووث الطختوه مووا مةانوني لغييوو   ةشووا ث موع لووليم ال والغجه ل ووة  ا ووازاة 

 لااللة  ار دلد ا ه لاايب يةل ات الطخته ما ال الغج ذ ةمطثم

*م  ل ي االلة  ار لا ازاةه يتر لدل الطخته اللغ   ذ الة ل  تدتله ل ث ية  الةطا ق  ج لغةوث 
 للغ  ال الغجم

 ن لوو ه اال وووليم اللغووي  يةووود  لوو ةل  ال خيةلوووف يووا ت  لوووليم قوووله لال يوووة ه مووىت يوووة  ل 
ربلملث ربلمت دقم وال لذلوع  درالو  موا يو ثل يلموث موا يياموهه لال   وا تر يودرس لال ذ ضوي  ال مئو ه 

ني مووا يووا هليووق ملاق وو  ال يامووه ا اروموو  الووت مووا  مةهووا6 الشووميع لالة وولاره لى وابووع مووا ي ديووث احملووم
  زيوز لالة  واره اةنوما  الوت موا نوب ا و د وا لو  ؛ اتنوارة وه تر ربودل  لطختوه لى   لو  ا زيوده 

                                                 
ه 1988م   شيم  ي ا لت اللغي  لقرا  الة اد امثه صا  ل لاجم  ال مده دار ا  لا  انام م  اتل ةدري ه  1 

 84صم 
.
 م74ه صم1988ا  لا ه اللغات اةوة م 6   لم ها ل  ل هام  يف ولما ل يلي مجاجه ياأب   2 
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لتدو  ما ي   ث  ا ج  تدا لةال  ا ي و6 تر اللغ  ال   ة ع لال  لة ل ه لتر م ظ  موا ية ل وث 
ده ل ة ووي يووا هليووق احملاللوو  الطختووه ل  مووا الة لمووده لاللغوو  ال   وودل تر   ووير مهووارة  ةطووير يةوود الختوول 

لا طبم لتر ادة اب اللغ ه يوة   طولن مشوا،  لوة ل  االلوةجا ت غور اللغييو ه يوا هليوق  احملادواة  
 ل  االقرتار  ل  الة لار  ل  الدي  م لتر اللغ  يةد  ل ةل  ل  م  ال ليدمج6

 *م  جم يي  ما ال ادات ية ل ها الطخته  حملاداة لالة لمدم
 بظاي مةطين ق ه تر ي ير م ةي م*م اللغ  

 *م    ل  اللغ ه ية   طلن مةشا،  لة ل  االلةجا ت غر اللغيي م

 *م اللغ  لليمه لال ليم   ا   ل ث  اللةتارة لالرتغمع لالة زيز ا  ة  ام

*م  ل وووع ال مئووو  دلرا تلالوووما يةووود تصووو اب جووودت الةظليووو ه ذ  شوووجمع الطختوووه يلوووا ادة ووواب 
 اللغ م

 نظروة املعرفة. 1. 1

  وويي جوودت الةظليوو  يلووا الةختليووق  ووج  اةدا   ل  ال ختووا ة  ليوولل ت وولز رلادجووا   ماومووث 6 تر تووي 
اللغووو  لووودل الطختوووه  اثوووه للة وووي ا  ووولذه مموووو لر الطختوووه ي وووا ي وووا   ل وووث موووا ةمطوووث ال مئووويه   ووود 

ه لوووويب يلضوووه ا ذ ال  ووو لالةة موووعم لذ م ووولض ذدووول ثةائمووو   اةدا   ل  ال ختووا ة   ووولل الةظليووو 
لووويد توواذج ميرلثوو ه مووا نووب ا تر   ووايد يلووا   لوو  اللغوو م د ووا ت ووا ال  وولل تر ادة وواب اللغوو  يووة  
يا هليق الة لمد لالة زيزم ليلمثه ا  طمات جدت الةظلي ه ال  ولل ذ ادة واب اللغو  ي لمو  انورتاهم  

   در ما جي ل مخت  ل دايم م

 النظروة البنوووة. 5. 1

لوواس ذ مختهوويي جوودت الةظليوو ه جووي الختوولده لجووي لموودت الوود  ي وويي   ةووا  م اراووثه مووا ال ةصوول اة
ووتا ا ة ولر موا الةجواربه الوت موا نووب ا م وايد ث ذ   وييا م وارف ذا مو ه الشوي  الود    ووا 
الووووةغتلث ذ ال  لموووو  الة لم موووو ه ممووووو يةصووووح ا  لوووو   لة هووووه ذ ليطووووا  ا  ليمووووات للطالووووع   وووود 

 ما يةمح للطالع الة يا ما م ةهلع لل  ليماته لى مةةل هلام  م انةهاه لجي

ليرتدز اجة اي جدت الةظلي  يلا لليم الختلد احمل ويي ضو ةا   ةائوث ا  ولذه مموو يصو ح موا لديوث 
مووا م ووارفه موو ثلا د ووراه يلووا مووا   ووا تر ي ة وو ث تل يضوومختث لى لووا ق م اراووثم لجووي مووا ي ووو تر 

   د ما ال يامه ا  ثلة لالخت ال  ذ   ل ه  لل ختاجم  انديدةم م ارف الةتممد ال ا   ه 
لالةةادا لى م طمات جودت الةظليو ه   وا  ط م هوا ذ  ودريا اتبشوا  لالة  ور موا ووتا ا  واع 
تلالمع حبتم  فةلخت ه ي ةختمد الةل مد مةها ل ا ي لضث ا  لو ه لموا ووتا موا ي ويي جوي  يصوختث لبشوا  

 ل   رام



 حممد احممد الطاهر

97 

 

 النظروة العؼلوة. 1. 1

 وووةغ جووودت الةظليووو  يلوووا تر ال ل وووات جوووي ا  نووول احل وووي الوووداا يلوووا اةا ووواره االلغووو  تداة 
لةيصمه ال ار ما اةا ار يةد ا ة ل ه لما غ االلغ  ي وارة يوا مهوارة م لامو  ال زبلوي موا    موده ذ 

ا ة ايةو م لجودت الةظليو    دود   املهاه لربةاج لى تلوالمع مةةييو  ذ الة اموه موع ا  ليموات ا خةلختو  ل 
يلا تلم  ال تق   ج اللغو  لالةخت وره االلغو  ذ مختهويي  امجي  و ي  "  ويي  وي مختةج فةلختةوج لوا6 
اال صوواا ا ووارويه لالووة    الووداولي ذ اةا وواره للووا ي ووةخدمار اللموويز اللغييوو  للة ووه مووا هوولف 

    1 لى قول"م

 النظروة السواقوة. 7. 1

يلووا اوةتاووثه موووا لغووي ه ليوواهختيه لموويقختيه لى ث ووواذه جووي الوود    وو  م طموووات  ال وومان
جوودت الةظليوو ه لا  ووو ذ رت   اوورث  تموود ت وولز رلادجوواه ال يةجلووي لال مووا وووتا ال وومانم د ووا تر 
لل مئ  دلرا  تلالما  ذ اليصويا لى ا  وىنه ليوة  ذلوع يوا  ختايوه الختولد موع  مئةوثه موا ووتا اذباجوات 

 ةددةه  ةج د ذ الةختايه اةماد ه لالتةائيه لالة ادام لصير

 نظروة املعنى. 8. 1

يووولل تصوووو اب جووودت الةظليوووو  لت ووولزج   دلانووووا  تر لل  وووىن الوووودلر الووولايد ه لتر م لاوووو  يتقوووو  
ال ل   جبارهتا لموا انوة ل؛ يلموث موا م وىن تمول ضوللر ه لاةجو  جوي مودل لاق مو  ا  وىن ا ولاد الة  ور 

 لاد الةختصثميةثه تل ا 

ما  ج ما يلدز يلمث  دلانا  ذ  جدا الصددم "تر   ل  اللغ  دوي ي وير ا وااله ال  ود موا تر 
يةوووويال لووووث اليقوووو؛ الووووتزي اللووووة  اا اللغوووو ه لالرتدمووووز يلووووا لووووتم  اللغوووو ه لم لاوووو  ال يايوووود اللغييوووو ه 

   2 ل ط م ها"م

 خالصة 

ليختاهتووا ا خةلختوو ه لتلمةهووا ذ  يثمووق يوولل ذ جوودت اتهتلوو ه لووار موودار ال  وووه موويا اللغوو  ل  
الوورتا ني  ووج ا ة  ووات ا خةلختوو ه لدمووف تر ال وواملج يلووا رقووي جمة  وواهت ه تيطيجووا اةللييوو ه ل وودليا 
لي وودلير قصووارل انهوود ذ تر   ووير لاوهوواهت  اللغييوو   لاقوو  زبلووع اةل ووابه لأب يغووع يووا صووخت ات 

ل ل مووو  لا  ووول   لا غرت ووو ه لموووا ي ابموووث لاق هوووا ذ نوووىت جووودت ال  وووو لاقوووع اللغووو  ال ل مووو  ذ جمة  اهتوووا ا
ال  اعه لاحلاا الت يلمها   لم ها ذ ا  ل ات ال ل م  لةلع ا ة  واته لدبوا تر م وار ال  وو دوار 

                                                 
 م بظلايت ادة اب اللغ  ل  ل هام ملوع لا قم 1 
 م ا لوع ال ا قم 2 
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موويا م طموووات الووودرس اللغوووي   لتلموو  ذلوووع ذ ادة ووواب ل  لووو  اللغوو ل ا ووود ابصوووع االجة ووواي يلوووا 
للغيي  احلديت ه الوت موا ابختوع رلادجوا ي  لوير يلوا  يضومح م واأب هولن الة طار     تج  الةظلايت ا

 ادة اب اللغ  ل  ل هام
ل   ا دل   تورةه لجي6 لر ده انهيد الت قاي لي يي ،ا اللغييير لال املير ذ جمواا الة لوم ه 

دا مووا  وودجع لوودل لذا أب ب وولض م ة ووع اللغوو  اةي  الطختووه  دبووا امووث ال ختايوو  للغوو  ا  ووةهدا ه لجوو
  ووووا االيوووورتاف  خت وووودت ي يمووووا ذ جمة  ووووات اةقلمووووات ال ل موووو  لا  وووول   ذ  لوووود االغوووورتابه لاووووع 

لر توماا جدت اةقلمات و ذ لاقوع اةمول و جوي ذ م وما احلاوو  للموثه لجوي يلوا  ددلعه  االيرتاف
ظوا  الجة واي مخترتن هلنه للما تر   ير تل ال   ويرم االلغو  ال ل مو  ا شورتد ه جوي الوت اوع تر رب

ا  انل ما ق ه تلل  لع ا ة  اته لا  ل ات الة لم م  ا اص ه لجوي الولا ني ا ةوج الود  يختورتض 
تر  ةيموود ا  ووايي ذ اليصوويا لى رب م ووثه لواصوو    وود اتدرام الووددي لااليوورتاف الصووليح مووا ق ووه 

 ه لضوللرة اية ادجوا لغو  رامو ه لموق اتدارات ا   لل  ذ  لدار االربواد اةلرليبه للمو  اللغو  ال ل مو
 اةقلمات ذات ال تق  ذ تر ية ل يجا لي ل يجام

 لمىت ية  ربييه احلل  لى لاقع اع االبة ات لى اآل 6 
*م ال  وووه يلوووا الةياصوووه اتاوووايب موووع انهوووات اللامووو  ذات ال تقووو  ذ اتدارات لا  ل وووات 

 اللام  الغل م م
 وووات وام وو  داووووه موودر االربووواد اةلرليبه   وو ا لى  خت موووه دلر *م ال وو ي لى   ووييا م ل

 اللغ  ال ل م  ذ احلماة ال ام م
 *م الةغتا الختضا  اتل رتل ه ل  ييا مدل ت   ىن  ة لم  اللغ  ال ل م  لغر الةاه ج ،ام

 *م ال  ه اناد يلا ر ني اللغ   هليي م
  داع  للغ  ال ل م م*م احللص لال  ه يلا اةح جماالت ال  و لات

*م ،دموود الةياصووه  ووج اةوموواا ا ة اق وو  مووا اةقلمووات ال ل موو  لا  وول  ه لر طهووا مووع جمة  اهتووا 
 اةصلم م

 *م ليضاح الدلر اتاايب يلا م ةيل الختلد لان اي ه خبصيص امةتم  صم  تدتل ما لغ م
ا لمختلداهتواه ليصو ح الة اموه *م   لي  الطخته هلوا  شو ه م وة له موىت  رتلو  يتقةوث لصوياهت

 ،ا ه م مام 
*م  ييموو  لالة اةمووير ل  صوورج    م وو  مووا لوومةالث ت ةوواؤج  ذ مالوو  سب ووةه  مووا امووةتم  صووم  

 اللغ  ال ل م  ا شرتد م
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 املصادر واملراجع

 أوال: العربوة

 23ال ةاب رق    .يلي تمحد  .لل ل  الخت ل ال ليب للرت م  ليل  الةختا  .الرت م  لث اا  الة ةيليوما . 
  6 ة ووويد ااايموووه صووومو ل للووو ان دمحم اةموووجه ي وووادة نووو لر  ووولالة ا وووه اللغوووي  لربلموووه اةوطوووا ه

 جوم 6012ا  ة ات وام   ا لع ل يده 
  م6544اللغات اةوة م 6   لم ها ل  ل هام  يف ولما ل يلي مجاجه ياأب ا  لا ه 
   ادم مزااي الختا ذ اللغ  ال ل م م ا  ة   ال صلي م  رلتماللغ  الشايلةم ي اس ة يد ال 
 ا  دم م ا ا ولدلرم دار تمم م الرتاث ال ليبم 
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  **أ.م.د. فوزي مصطفى

 
ُكتببا كثري بب  ابب  نببيان ابب  عاببيه  كابكايحببب و ق كتببا   قببيم  تنببي  و ثريبب   بب   تبب  حب ببي م 

كثمل ب،و  ذب ك  ببب مل ي ك   ه دَُّ بب  ذب ر كث حبنخ ا  بب    كئب  ذب ك كثملبيل كثبج ُتببل م ة م تبنخ ق    ب  
 ت ببي م كثبببمو لبتبب  ث مل ببب،    لببب و  لبتبب  ثمليم بببي نببيان كثببب ا  تاببب  ا ببنر ق كثتلبببي    ك اببببك  

  ك كتشيف  ك لرتك .
ثنب  ب ن نبيان اب  عابيه كذمبيأك   ىل  ك  حبعبم  ا ب، كثريا ابيك اشبري  ك ب و ثب نب   ه ا  بيك 

  ثنبببا: ت تببي كثريا ابببيك كعب  ببب و املبببب  ه دنببب  ذبب  كثمل ببب، تببب  ىلكئبببنخ ك ببب ا    كثحببن   ق نبببمك ا اببب
  كث  ن  كثشملمكك  ك  ىلكئنخ كثمل ، كمخربا كم هلي.

 من هو جابر: _أواًل 

كمسببب  نبببيان اببب  عابببيه اببب  ا بببب   كثريبببمق كةأىلاو كبببيه  ابببمر  مل ببب   بببابثاي  ق كثريم ببب    كلبببن 
خبنكتببيهو  ذ ببيل ُ ثببب نببيان.  مببي  تببنا كثمل يتببامه كثب ثبب   اصببن اببي  تابب و إ دبب ن ك  تب  بب  قببم 
نو اببيىل نببيان ابب  عاببيه ك  كثريم بب و  ذ ببيل 749ذببب / 132كةتم بب    ا  ببمك ىل ثببته،  ل  ببته، تبب   

حبت  بببب  ا بببب   ببببب نمل ببببن كثصببببيىلك مو إ اببببب  اب كتبببب  كثريا اببببيك اشببببري  تمل بببب  املببببب  ه كق بببب  ا بببب  
  ت   كثبر ق  ابثات  ق قم و كث ا عبن  ا ب  حبمل با، كا ب  كب  حب ي ا  اب بخ ا هي مي كيه  مل 

تبببي  تصببب  امل ببب، كثملعبببي خ  كث  بببي    كةاشبببي   كثبببب كك   ببب يات و  ابببن   اببب  ا ببب   ببب يا  كثريا ابببيكو 
 ا   ببب  كببب  تملبببي ف كث  تببب   كثنببببتيك.  ل ببب ا ثبببب  كث بببري كثابببي   كث ياحببب  كلببب خ ك ببب خ تببب  كمملبببي ف 

ملا   كثريا ايئا   ذم ل   م املب ق ت  كثصب ي.  املبب   بيخ  كثببرك كدريبا  نبيان كثع ا   كث    ا   كثع ا
 ا   ىل كت  ا من كثع املاي   كثنايضاي .

                                                 
   ، كثتي   و نيتمل  ىلتش . *
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نببيان تريببي   ق كم بب م ممل  بب  ك ببي  عثريا اببيك نملبب   ابب   ببن   لي ببي  ثصببهن كمملببيىلهو  لصبب 
 يكتشببيف ق ذبب ك كممل بب  كثملب ببب تبب  كة ببي و  كلببرت   ابب  حب   حب ببيابر ا بب   قي بب و  كتببا  ابب  

  ذ، ت ث يحب . 
حب ماببببم  ا ببببيم نببببيان ابببب  عاببببيه  حبملبببببىل و   تلببببي أ كمملببببن ف ت هببببي   املبببب     بببب  ت ث ببببي و 

ضببي   ك  تببي  ُنببب  ل  صبب  كثا ببيو  كيدببم كت بب   ذبب، تصببيىل  كثب كتبب  كثريا ايئابب    ك نذببي   بب ك  ق ع 
    ابببب  كثملصببببم  كثمتببببع و   ببببب كدتن ببببم ابببببخ تصببببع  ي  ا  ابببب  اناابببب  تبببب  ت ث يحببببب  ك  كث حببببي  

 كه نببيان ابب  عاببيه ذببم   م تبب  ا  بب،»كة   اابب و   ببيم ا بب  كث ا  ببمف ك ذم ابب ا  ند بباي ااريببمه: 
 «.  ا ، كثريا ايك ث مليلو  هم  ام كثريا ايك

 ثبب ثم مس بب  كثملببن  كثريا اببيك ايتبب  ( بب مل  نببيانج كرببي خ ك   ه نببيان ابب  عاببيه ذببم   م تبب  
 أك هلي.

 ُ  ببيف نببيان كدبب  كببيه قم بب  كثنيتبب و ك اببيف كث  ابب و تشببتهنك  ع طببيه  كثببم  و   ببب  ُق بب  ا ابب  
ج  (رببببا  كثريا اببببيئا  كم بببب   ج  ( اببببم كثريا اببببيكج كثملب ببببب تبببب  كةثنببببي و  ت هببببي (كةتببببتيك كثري بببب 

 . ج1( (كثنب ي كث يتي كمتصمفج  (ت م كهل بج

 أوائل جابر بن حيان: _ثانيًا 

كبببيه ربببيان اصببب ي  ك ببب خ ق حبعبببم  ا ببب، كثريا ابببيكو اببب  طريببب  كثنبببمم كدببب   ا ببب، تببب   تبببه، ق 
خمرباي و  ق كةتبعن كتحباب  ذبيك  تب    ثابي  حب ن   حبعم  ذ ك كثمل ،و   انأ كة كئ  كث    نمل مر ا  ي  

 ذ ك كثمليل كث  .

 النظروة الذروة: _1

 ىلل  نيان ك    مل  كثريا ايك رائي  نب ببك  كمسب : ا ب، كماب كهو  لملب  ثريب  تب  كثع بيئ  كة اب  
و  تبي تا ك  و  مي كبيه كثب ذا   برب كمملبيىله ا ب  كث بي و  نبب ابب نبيان  ه كثع بيئ  تتمكأدب  تتمليىلثب   اب 

كث  بب ك  كةلببن   ع يئملهببي ابب  تتمكأدبب و  ق    بب  ككك حبمليىلثببم كثع ببيئ  ق  ا ت هببي  تريبب   م  هببي ك  
 كث ذا ك ان  .

                                                 
كد بببن ق حبنجببب  نبببيان: كل بببي  كثمل  بببيك كل بببي  كعري بببيك: ا بببي اببب   متبببيف كثن عبببيو كثنبببيذنخو تريت ببب  كمت ببب و  ج1(

. كةاب ن: لب  500-498. كث هنتم: دمحم ا  كث بمي و تمتب و حببمديو ىلك  كمملبي فو  111-113 
. تملل، كم ث  : ا بن 104و 103و  2نو  1997و 12كثب   كث  ك يو ا   و ىلك  كثمل ، ث     و ط
. كم بببب  مه  كثمل ببب، كعببببب  : ا ببببب 469و  1نو  1993و 1 ضبببي ك يثبببب و ت ت بببب  كثنتبببيث و ابببب   و ط

. مشبببي كعابببي خ كثملنااببب  ك تببب تا : ا بببي  كث هبببي و 51-49كثبببنأكك دم ببب و ىلك  كثريتبببي  كثملبببن و اببب   و  
 .394نو  2008و 1ىلتش و ىلك     يهو ط
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  ب  ين نيان عثتلنا  كمشهم خ كتحبا : (أئ   + كرب م = علبن   بنج  ذبم تبي   ب ا  كثمل  بيك 
ذبيحب  كمبيىلحب  ل حب نببك تيذاته بيو  كب  تبي عث ذم نو  مهي ثا تي تيىلخ نب بخ ق ك تاه يو  كعنانب   ه 

عببببم    بببي  مثتبببي ك  ىل بببيئ   بببح خ خمت  ببب  كتت نبببم اببب ملة  ل ببب  م كثملببب  ك بببنىلخ ابببين خ اببب  
كثت اا  اا ه يو  ظهن  كميىلخ كث يجت  ت  ك  بيىل تتليد ب  كثرتكاباو  ثبم كبيه ذ بيل  تبا   حب بنك اب  

 ظ هبائت  كثع املا  كثبكئ  .ىل يئ  كث ما  ةىل ك ي  ه ك   ت ه ي حمت 
كمملن بب  عثصبب   »كه ذبب ر كثتلنابب  حبببمعي عث  ن بب  كث   بب  كمشببهم خو     ىل نببيان كثببم ق كتيابب : 

 «.ك هلا   كعري   كث    ا 
جي بببا « كمملن ببب  عثصببب   ك هلاببب   كعري ببب  كث   ببب ا » هببب ك كثتصبببم  كثببب ا   ىل ق كتبببي  نبببيان: 

ث  ن بب  كث   بب  كمشببهم خ كثببج  ببب  ي ا هببيو  كثببج  ببباي ا  ببيك كثبذشبب و كك كه ذبب ر كثتلنابب  حبببمعي ع
 - 1180كثحبببن  لعبببل   ه تريتشببب هي ذبببم كثملبببيل ك دري اببب ا (نبببمه ىلكثتبببمهج كثببب ا ابببي   ا بببي اببب  

نو  ذببببم اببببيل تشببببهم  ق عنببب  كث ابببب ايك  كثريا اببببيكو  عثتببببي  ل  بببب ىل 1844 - 1766ذبببب / 1260
كمختصبببمهو نيابببن كثبب ا اببي    بب  ىلكثتببمه كك ببن تبب   ىلكثتببمه  ا رببيك ا بب  د ن بب  نببيان ك ببي   كببب

  ثيف اينو إ نيك كثمل ، كعب    قم   ذ ر كث  ن  .
كه جابب  كمببمكىل (كثمل ي ببنج »ابب ثم  تببي نببيان ابب  عاببيه ث   ن بب  كث   بب  كمشببهم خ كثببج حبنببمم: 

 ك  كثمل صببن حبتريببمه تبب  ىل ببيئ  تت يذابب  ق كثصببحن ىلكئ بب  كعنكبب    حبن بب  كثتل ئبب  حب بب   ك ك و  كه ك
كثمكعب تتشبيهب  ق ك بمك  تت بي    ق كثبمأهو ك بي ات بيف كثمل ي بن علبت ف ك كمبيو  ا ببتي حبت بب 

 «.كث  ك  ثتشريا  تنك ي   إه ك  يىل  ت، ا  ك كمي كثص ا  
 ل  تم بببيف نبببيان ا بببب ذببب ك كعببببو  هبببم   م تببب  ابببنف  دببب  ا بببب ل بببا حم بببمم ت بببا كثعملبببين تببب  

 كتببا  ابباةو  ذبب ك كثنكتببا ذببم ك ببم  أ كث ابب و ك ببي  عببظ  ه كث  ببي   حم ببمم دببرتك  كث ابب    ببت 
 ري بببا كث هبببا ثبببم    لابببنو  كث هبببا  ري بببا كث  بببي  كث بببمه كةأ كو   بببب    تبببم كث  ن ببب  كث   ببب  

 كعب    ذ ك كثري ن كث ا حبم   كثا  نيان. 
عابببيه    خببب   عبببب ك بببي  تببب  لي كثمل بببمن  ذبببم (ذممابببي ىلج ذببب ر كث  ن ببب  كث   ببب  ا بببب نبببيان اببب  

كه نبيانك   بب حبنببن حبنببتي   كضب ي  »ت تبائ  ك بل  هلي ات    د ن   نبيان ق ق املب  كمملبيىلهو  انبمم: 
ا بب  كث  ببناي  كثمل  ابب  كثببج ل   هببي كثاببم هو  ا بب  كثصببم ا  كم حبب خ كثببج حبنكتهببي تب تبب  ك تببري ب   و 

ق نببمف كة     بببت      ملببيىله ا بببر تنمتبببيه: ىللببيه   ضبببي  خبببي  تببيئيو  حبري ابببيف ذبب ر كةخببببنخ 
كثريرب م  كث ئ  و  كنت ي  ذ     ريم ِّه كمملبيىلهو  كث بن ك اب  كمملبيىله كةتيتبا  حبننب  ك  كث بن ك ق 
كث  ببا كثببج  بببل  هبببي كثريرب ببم  كث ئ بب  ق حبريم  هببيو   ببي كثبب ذا د بب   كثريرب ببم ك  كث ئ بب  د بب   

ق كثببببمأهو  تببببي كث  ببببي    ابببب   حبملبببيىلم ابببب  ذبببب    كثمل صببببن  و  ق كث ابببب   ريببببمه كثمل صبببنكه تت ببببي   
كثمل صن كة ضي  ك ن دمي ق كث ا و   تي كعب ب  كثن ي   كثنصب ن   اهي ت  كثبم كثمل صبن   ب  دمبي 
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ق كث ابب و  مببي كيدببم كمملببيىله تريمدبب  تبب  تنمتببي  تشببرتك و  ببإه  م بب  املاببهي ك  املببة  بب ىلا ق 
انك  ل أيلبب  د ن بب  كثريرب ببم  كث ئ بب    ببم  صبب  تببي حب ىل بب  كثع املبب  ق   ببم قم بب و  هلبب ك  نببيم كه نببي

ذببب ر تللبببب ك  عن اببببي و ابببب   ه هببببي ا بببب    ببببي  بببم خ حبنن  ابببب  مببببي  بببببمو كك ذببببم  مل بببب،  يتببببي  كه كث ئ بببب  
 كثريرب م كثمليىل   ككك ل عي  ت ني ث    تلبي تملبب  و اب  ك  بي ا بئب ج   تلبيه كرب تبم  كث ئ ب  كة بنو 

ت ه بببي كمملبببيىله ثا بببي مهبببي كثريرب بببم  كث ئ ببب  كمبببلثم  و اببب  مهبببي  هلببب ك  يثريرب بببم  كث ئ ببب  كث ببب كه حبتريبببمه 
 .ج1(«ا صنكه ك رتكضايه  ريمه كثريرب م  كث ئ   كملثم يه   ن  ريك كثاه ي

 كه د بنخ ا بب  ت ع ببي  نببيان ذبب ر حببببم ا بب  ىل نب  ت ذ بب  تبب  كثب بب   كثمضببمنو  هببم  نببمم 
كعبك و  يث   ذم    ي  تحب كه حبحب ك  نبمذناي  تي تمل ير: كد  ع   ت ب كث ئ    كثريرب م ثاريم  ا صنك    

   ببيك حب يا ه ببيو   ه رببائي  نب بببك    شببل ابب  كثببم كثت يابب و ثريبب  كةتببن ا بب  عنانتبب  ذببم ابب  كثببمو 
كثم  ه كث ئ    كثريرب م ك اه ي  ت  يه اع املته يو  ك  كث ا عبم ذبم  ه  نب كك كب  ت ه بي  بب 

كتلببن حبنن  ببي  نمل ه ببي   ببب كه ث ملبب  كل  ببي تتليد ببيهو  قببن  ا اهببي تبب  كثتهبب  ا تببي  نهبببي تبب   نبب كك
ثري  ي ثم   حبا ي كرهبيأ كثمل  بي كم ئب، كثب ا د صب  اب   نب كك  عببمهي اب   نب كك كتلبنو ثت ب   ه كب   
ت ه بببي  بببب ظببب  حمت  بببي  اع املتببب  كة ببب ا  كث ياتببب و   ببب،  عبببن  ا اببب   بببمم    حبحببب و    ببب  ذببب ك كثتحببب  

  ت   كثع املا . كثت مم حميم ا ب كث 
   ب  ىل ل نيان ذ ر كث رينخ  ذ ر كث  ن    حب  يذي ةت ي  اب بخو ت   مههي:

_ كه  ا بببا كثمل ي بببن كثبببج ُان بببم ق اهببببر كتبببتخننم تببب  كرب تيمبببي عثت  بببا     عثتشبببم    
 ك ي ككنذي ذمو كك حب  مل  ايأك  كثريرب م ك يين   ك اب كثريرب م  ا ر    يك حبملب  هي.

ثمل ي ببن كثببج ُعاببن  ق كثببم كثم ببم  ببب اُبببدم تبب  كرب تيمببي كةتببن كثبب ا  بببام _ كه  ك ببن ك
كم ت بب  هلبب ر كعنانبب  ك  ك طببيه امنببمىل كثريرب ببم ق جابب  تببي كتببتخن  تبب  كمملببيىله حبدبب كلو   ببب كتببا 
نببيان ق كثريرب ببم ك بب ك     ببيف جابب   ببم ر كمملن  بب  ق كثم ببم كعيضببن تبب  كثريرب ببم كثبب ذ  (أذببنخ 

  كثريرب م كثمل مىلو  كثريرب م كمعيط  ا  كثم. كثريرب مجو

                                                 
و 1تببببهين ا  ببببيك كثملببببن   كم بببب    ق كثريا اببببيك: ا ببببي ا ببببب   ىل ببببي و ت ت بببب  كثنتببببيث و ابببب   و طكد ببببن ك ج1(

.  ا ن كثملن  ق كثريا ايك:  يض    ب كثعيئيو  ا ن كثملن  ق كثريا ايكو كهلائ  132-124نو  1983
ابببكهو ىلتشبب و .  ابب ن كعاببي خ كثملناابب  ك تبب تا : أذبب   52و 51نو  2001كمصببن   كثمليتبب  ث ريتببي و 

. كم ببب  مه  كثمل ببب، كعبببب  : ا بببب كثبببنأكك دم ببب و ىلك  كثريتبببي  220و219و  1نو  1996 أك خ كث ني ببب و 
نو   1987و 2. نبيان ابب  عابيه: أكبي ذمابا حم ببمىلو ت ت ب  كثب   و ابب   و ط51كثملبن و اب   و  

  ا  بيك . ىل  127نو  1998و 1. نيان ا  عايه:  عي  اريي او ىلك  كث رينو اب   و ط225-227
كعاي خ كثملناا  ك ت تا  ق  تاي كثمل من كعب    (كة مم كثريا ايئا   كث  ريا ج: ا ي  كث هي و ىلتشب و ىلك  

 .28 – 25نو  2011و 1كثربك و ط
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_ كه نمل  كث ئ   ت  كةتيت  كثنئا ا  ق حبريم   كممليىله جاملهبي  ننب  ك   ه كث ئ ب   ريبمه 
تببب   ك بببن كمملبببيىله كمملن  ببب  ت ا بببي و  هبببم  ت بببب ا ملابببهي ك بببيىلك  كا بببي اي  اببب  قن ببب  حبريبببم   (كت بببنخ 

كثملشبببن  و  احببب  تببب   ببب ي  كمملبببيىله د  بببهيو    هنذبببي   هبببن كمملبداببب ج  كثبببج ل حبملبببنف ك  ق كثنبببنه 
حبلنو ك   د     ت ب اب ملة كمملبيىله كث خ ب  كثبج ان بم حبدب كلو  كثبج ل  ملبنف ت هبي تبم  كعب ببو 

و  دتالب  مبي  بين اب  «كتبي  ك بمك  كثري ب »  ب  ربي  نبيان ك  كثبم ق  ك بن تب  تمضب  ق كتياب  
 تبب  تنك ببي  كث ئ بب  كيث بب ا يين    ك بباب كث ئ بب  كة ببنو  اريببمه تبب  كثب كتببي   نببب حبملببنف ا بب  ك بب 

 ب ت   اصنر  ئي  كث   و ت  كثمل ،  ه     ا  نهب  قم    ت   ن  كابنكأ د ن ب  نبمه ىلكثتبمه: 
 ه ك  بببيىل كثريا ابببيئي  ريبببمه عحبصبببيم ك ك  كثمل ي بببن كمت يا ببب  املابببهي اببب ملةو  د بببمك  ه نبببيانك   بببب 

 .ج1(ت ن  كك ن ت   ثيف ت  
 جابر واالستنساخ: _2

حبت  كثمليل نيان ا  عايه عثتمكثب كث كيتو  ككن كثبكتم  اريير  كثببك   ه نبيان اب  عابيه كبيه 
 بببم نببيان ابب  كا ابب  كدشببيك »  م تبب   بببم ابب  ك تت  ببياو  ا بببتي ُتببئ : كاببيف كثببم   ببيم: 

و   تببيا  كثبببكتم  « ببل ك  كببيت    ببل  تبب  ل ابب  حبمضبب  ق كثببرتك  مبببخ تملا بب و إ  ُبمَّث ِّببب تبب  ذبب ك ك دشببيك 
 ريان اب  عابيه كذمبيأ غه اب  ت ب مك   ابي و  نبب كبيه   م تب   عبظ  ه كث ب ري  ذبي »اريير : 

ع نبب  تبب  ع نببي  كثتعببم  كث شببناو   ببيم كه كث ببي  كاتنببب   دبب    ببمه ا بببتي  غ  ذبب ر كم ببلث  ق 
 .ج2(«ك عب كت  و  ت لنك  اب  كثري ن  ت ي م كذميأ نيان ا  عايه ذ 

« كثتل اب »ثنب حبت  نيان اب  عابيه عثتمكثبب كثب كيت  ع تت  بياو  ككبن كثبم ق كت ب  كتحباب : 
كتببي  » « كتببي  كثتصببن يف» « كث ببن كمري ببمه» « كث بب مل » « كلببنك  تببي ق كثنببمخ ك  كث ملبب » 

 «.كما كه كثصح 
كلتي ذببي تبب  كتبببا  مت ك ات ببيىل ق ذبب ر كثناببا  ا ببب  خمتببي ك  ثملببيل اببن  ذبببم (ع م كببنك  ج 

 ن.1935نيان كم كم خ حبد ي و  ذم   ما  ت   تيئ  عننهي  دشنذي ث  نخ كة   ت   
  بب  كبب  كاب  عاببيه ا بب  كترييداب  ل بب  كد ببيه  ت تب  اصبب ي    ك ابب  تملا ب و   رببي  ك  كترييدابب  

ثنبمم ل   كد يه اص ي  ان ا  تملا    ل   كد يه اص ي  ربري ا  تملا ب و اب  كدب  جتبي أ كثبم ك  ك
 إبترييدا  ل   كد يه جب يع .

                                                 
. كتبببببهين ا  بببببيك كثملبببببن   كم ببببب    ق 547 – 543كد بببببن مشبببببي كعابببببي خ كثملنااببببب  ك تببببب تا : كث هبببببي و   ج1(

. نبببيان اببب  عابببيه: 52و 51.  اببب ن كثملبببن  ق كثريا ابببيك: كثعبببيئيو  132-124كثريا ابببيك: كثبببب ي و  
 .127. نيان ا  عايه: اريي او  227-225حم مىلو   

 29ىل   ا  يك كعاي خ كثملناا  ك ت تا  ق  تاي كثمل من كعب    (كة مم كثريا ايئا   كث  ريا ج: كث هي و   ج2(
ج    بب  18.   ب  ا بب،  اببيل: كثملبببىل (230و  6كمملببي ف ك تبب تا و ىلك  كمملن بب و ابب   و   . ىلكئبنخ46 –
 .21نو  1-12-2004
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بببب نبببيان كعبببب   اببب  ا  اببب  ك تت  بببيا كث شبببنا انمثببب :   لتبببي  مث بببي ق كم بببيم ق حبريبببمه » ته 
كعامكه لي    له    بن ك  ك د بيه كثب ا  بنكىل حبريبم   ت  ب      ا ربيك  ُ  بب تب  كعابمكهو   ت لب  

 «.  املب كثم كث ا   حي  ه  نم ن ذم كر ، كث ا ا ا  كثمل ي ن  مخ  ه        ... إ
  ش  نيان  د  طري  ي امتيق  ذ ر كثمل  اب   ه د نب  اببه ني  ب و   نب   نب و    انب   ن ب، 

   و   ه دح  تي دُن ب ت  ن ، ك د يه امتيقتهي.
نبي     ا بم     علبي خ إ حبتخ  حبث  ت  أ » تي كا ا  كثناين عثمل     ىل كحب و  انمم نيان ا هي: 

   ثببمه تبب  كةثببمكه  كث نببي   نمىلذببي ككك ُا  ببم ت بب  ق  خبب  ك  بب    كه  ُ  ببب  ه جتملبب   دنبب  ق 
 «.كثعمم  كثملن      ك ن ك مل 

 كايل  ه حبريبمه   اب  كمملن ب  ات بين كةاين »إ  شرتط تنك  ب   اين كثمل  اب  ةاين حمببىلخو كك  نبمم: 
 «.  كثشي كمتريمه ت نصهي    حب  بذي  ات يف كثم 

 ثملببب  كثببب ا جيمل  بببي تتلكبببب   كه كاببب  عابببيه كبببيه تتلكببببك  تببب   ببب   ذببب ر كممل متبببي   عنانببب  
 إدبب  لببن  _ »كتت  ببيا ك د ببيه كمشببيا  ذببم  َّ بب   ابببلد  ككك تببي كحب ملببم كثشببن ط ق ا  ابب  كثت ابب  

 .ج1(« ع  تابا _  ع   ت  ك  رخ  ق كثمليل     

 نظروــة الفلوجستـون: _3

  ايميه  ميدايه  مهي: نمذيه اتشن  حب  اب ر نبم     د بم ربتيمو د ن ب  ق كثنبنه كعبيىلا  ض
اشببن كهللببنا / كث ببيا  اشببن كمببا ىلاو حبت بببم ابب  ك عببرتككو  حب بب     ببي نابببخو    بب  هبببي ك ت بب  
كةمببيين عثببنا، تبب    نبب  كثبب ن   اهببيو  عببري ان  ببت ي تريتشببيف كة ك ببل    بب  ا  ن بب  اتشببن  ذببي 

و  ت ىل  كث  ن ب : كه كب  تبيىلخ  برتك كذبي حبشبت   ا ب   تبيىل «كث  من تمه»حب    ك عرتكك  ي مسير 

                                                 
. كتبي  كلبنك  تبي ق 349 - 342خمتي   تيئ  نيان ا  عايهو حبا: ع م كنك  و تريت   كم ىنو احبكىلو   ج1(

نج   ببب، 3كثريتبببا كمصبببن     ببب، ( و ا ببب  ع بببا كمخعبببمط كثمعابببب ك  بببم  اببببك 96 - 1كثنبببمخ ك  كث ملببب : 
ج.  5099ا ب  ع با خمعبمط ع  بي  بم   ب، ( 340 - 333كثريا ايك   كثع امل . كتي  كث ن كمري بمه: 

ا ب  ع با كمخعبمط كثمعابب ك  بم  ق كمريت ب  كثمق اب  ق ع  بي  بم   ب،  391ب 341كتبي  كثتل اب : 
اببب ك  ببم  ق كمريت بب  كثمق ابب  ق ا بب  ع ببا كمخعببمط كثمع 425 -  392ج. كتببي  كثتصببن يف: 5099(

ا ب  ع با كمخعبمط كثمعابب ك  بم  ق  459 - 425ج. كتي  كما كه كثصح : 5099ع  ي  م   ، (
ج. كتبي  كث ب مل : ع با خمعبمط   بب حبا بم  عربي ك  بم  ق 5099كمريت   كثمق اب  ق ع  بي  بم   ب، (

اج ا بمن ق املاب و  خمعبمط 731ريتبا كمصبن    بم   ب، (ىلك  كثريتا كمصن  و   خمعمط حبلن حم م  اببك  كث
 - 157ج. نيان ا  عايه: حم بمىلو  1554حبلن حم م  ق   يف ني    ت  تريت   كتتيد مم  م   ، (

 – 399. مشي كعابي خ كثملنااب  ك تب تا : كث هبي و  135 – 128. نيان ا  عايه: اريي او  232
407. 
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(     كيثرييجو    ا   تيىلخ  يا   ث رتمليم حب      من بتمهو  حبملبي عث حب  كثام داب  (    ربمل  
ممليىلثب  كث  باع  كث ي جو  ا بتي حب تهي ا  ا  ك عرتكك  ريمه كث  من تمه  ب كدته و   ب ابرب ا هبي ع

 كثتيثا : (تملبه +   من تمه = كيثرييج.
 كاتنبببب   ببب ي  ذببب ر كث  ن ببب   ه عتبببتعياته، كابببيىلخ كثريبببيثريي ك  كمملببببه ككك تبببي  ىللببب  ق 
كةلبب  كث  من ببتمهو  مببي كببيه كث  بب،  ببرتك ا ببهمث      ببرتل ك    ببا   تبب  كثنتببيىل  نببا  ه  ريببمه 

  كثريبيثريي عث  ب،  ُتبخ ي تبم   ك بب كثريبيثريي اشبيكج تب  كث  ، ا اي  عث  من تمهو  إكك تي امت
   من تمه كث  ،  ايىل تملب   ك      .

 عثنا، ت  كةلعيك ق ذ ر كث  ن   ك    ي كيدم ت تيعي  ق كثتملبب    كعصبمم ا ب  كث  ب ك   
 (كممليىلهج ت   كيتابذي كممنمىلخ ق كثع امل .
 ن ا  عايه    ثري  تي ا    ذ ر كث  ن   امليم ي نيا

ثنب    م ذمماي ىل  ه ذ ر كث  ن   تي ذي ك  د ن   تتمثبخ اب  د ن ب  نبيان ق حبريبم   كمملبيىلهو 
  ملبببب  ه  ببببم اببب  ذببب ر كث  ن ببب  كةلببب خ ربببيانو   ربببي  ك    بببي ايربببم عبببري كثنبببنه كث بببيين اشبببن 

صبم ذي   ب م ك بي    ن   كث  من تمه د  هي عثبنا، تب   »كهللنا / كث يت  اشن كما ىلاو  يم: 
كثبثا   كمص ين كم   ث ريا ي    ق كثننه كث يت  اشبنو ك بي   ب م   ابي  ك بي ىل خ كثملصبن  كثري  ب  
كةلببب خ لببب م  ك بببن تببب  دصبببيف  بببنهو ذببب ر كث  ن ببب  كيدبببم كممثبببمىل كم يربببن ث  ن ببب  نبببيان ق حبريبببم   

 .ج1(«كممليىله

 السعري: _4

كه » نو ا بببببتي  ببببن  عنانبببب  ا  ابببب   ببببيم  اهببببي: اببببنف نببببيان ابببب  عاببببيه د ن بببب  كثريرب ببببم كمتعببببي
و   ببب  ق بب  كثملببيل «كةن ببين كثنيا بب  ث عببرتكك ا بببتي  ببرتك  تعببي ن ت هببي كرب ببمو   تخ ببيف كثري ببي

كةمببيين (رببتيمج ا بب  ذبب ر كث  ن بب  كتبب،: د ن بب  كث ببمل و  كعبب   ه نببيانك   ببب  ببيم هببب ر كث  ن بب    بب  
كه كةن ببين كثنيا بب  ث عببرتكك ا بببتي  ببرتك   ع بب  ت هببي »رببتيم كثببيف اببين حبنن  ببي و  تببي  يثبب  رببتيم: 

و  ذريبب ك  يث  ن بب   كعبببخو     ببي ك ك  «كث ببمل  اشببري  هلببا    ضببمك    عببنك خو   تخ ببيف كثري ببي
 .ج2(عةث ي و  نب مس   نيان كممكىل كمتعي نخ كرب تي و  مس يذي رتيم تمل ك  

                                                 
.  كد بن  اب ن 216و 215نو  1967ا : ن م ت هنو ىلك  كثنكئبو ا   و   ن كثملن  ق كعاي خ كة   ا ج1(

 .559 – 557. مشي كعاي خ كثملناا  ك ت تا : كث هي و  41و40كثملن  ق كثريا ايك: كثعيئيو  
ىل   ا  بببيك كعابببي خ كثملناابببب   ك تببب تا  ق  تبببباي كثمل بببمن كعب  بببب  (كة بببمم كثريا ايئابببب   كث  رياببب ج: كث هببببي و  ج2(

 .52و 51. كم   مه  كثمل ، كعب  : دم  و  31 – 28 
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 اخلامتة: _

نببيم تببم   ت  بب  ا بباع  ابب  كابببكاي  نببيان ابب  عاببيهو دمببي ل حبريبب  كة كئبب  كمبب كم خ ق ذبب ك كم
 ملببي  ه ا بب  كث ببيع    ه  تببياملمك ىل كتبب  كذمببيأك  ذبب ك كثملببيل كثري بب و  ذ ببي  بب كن كث  بب  ق ك تببين _ 

 ا    ن  كث نا  _  ذ، ذ ك كة كئ . 
مل ببن كك حبم ب  نبيان   اببي  ك   ب     ك ابب   ياب  ث عببرتككو  كثبم دبب     ا بب  ا بب   تبتيكر ن

 كبيه ا  ب ك  ثب ب و  بل كىل  ه    بخ  ا ب  « كثابا،»كثصيىلك م عا  ي  ض  كتيع  ق كعري     ب   
  ك    تببل ن عث ببي و  ع ببا تبب  نببيان  ه  ببي م حببببا  ذبب ك كةتببنو  بب لا نببيان اصبب   كثببمو   ُثنببي 

 .ج1(كثريتي  ق كث ي    ،  رتك
كتتمل   كما كه ق جتي ا  كثمل  ا  كك كذبت، ابمأه كمنبيىل ن ذم   م ايل ق كثمليل ا    ن  ك ق ك 

نببب كك  تببب   6480كثبببج   بببتخبتهيو    بببحن كة أكه كثبببج كتبببتمل  هي كع ببب و  ذبببي حب بببي ا نببب كك  تببب  
كثنق و  ذ ك كمنبك    طري   أدب  ك   اب كه ع بي   نبي   تبي د بتمل    عيثابي و   بب كتبتمل   ا  بيك 

 ق جتي هب، املب كتتمل يم نيان ث  ا كه كك ن ت  تت ئ  ت  .كثريا ايك ق     ا  كما كه 
ذبببم   م تببب  كتت ابببن عبببيتة كث رت بببم اتنعببب ر تببب  كثشببب  و  مس بببير أ بببم كثببب ك و ك بببي كتبببتخن  

 عيتة كث رت م.
 ذم   م ت  كشيف كثصمىلك كثريي   .

 ذم   م ت   ىلل  قن ن   ص  كث ذا ا  كث ا  امكتع  كعيتة.
م   كث م تبامنو  كنابم   كثصبمىل منو  كتبتمل   غين  ك باب كم ح اب  عا ن تنك ي  ك  خ ثرينا

ق  ببببب   كث نبببببي و  ىل   لصبببببيئ  كث ئ ببببب   كتت ابببببنذيو  كتبببببتمل   املابببببهي  ا بببببي املبببببب ق  اببببب  
كة ك ببببل و    ل بببب  ا بببب   عببببب  ه ذبببب ر كمنك ببببي  كك   مهابببب  ك بببب خ ق اببببيل كثصبببب يا و   ملاببببهي 

و  املاببببهي كتلببببن ق كث ببببب يىل كثصبببب ياي  كثصببببيامه  كعن بببببن   ببببتمل   ق  بببب   كم ن ملببببي   كة ببببب ي 
 كثص ياي.

و  ثملببب       تبببي ُكتبببا ق ذببب ك «كث ببب من  ىل ببب  تابببي ذي»قببب  ق كث ببب منو  ثببب   اهبببي كتبببي  
كممضم   ه نيان ا  عايه تي  ق تملير  قمم ذب ك كثريتبي  ا ب  كثعن نب  كثمل  اب و  بلحب   اب  ا ب  

كث ب من    مليهلبيو إ ضب    حب كك نب ببخ  حبن با ي  ةدبمك  كث ب من  تنك     مكم كث  ت   كثابم ه ق 
   ىل  تهي     ذي    مليهلي ق كةن ين.

                                                 
. نبببيان اببب  عابببيه  ل  بببي،ر: دمحم دمحم  ابببي و ىلك  كمملبببي فو تصبببنو 52كم ببب  مه  كثمل ببب، كعبببب  : دم ببب و   ج1(

 .56و 55 
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 بببين نبببيان عثري ببب  تببب  كثمل  ابببي  كمخرب ببب و كبببيثت خ   كثتري ببباي  كثتصبببملاب  كثتنعببب   كثتري ابببيف 
ع ضبي   ك  كثبج ككن ذبيو   كثرتراا  ك ككا   كثصهن  كث  م خو  عا ن ابىلك  ك  ك  ت  كممكىل كثريا ي   

ت    ك اب كث ئ  و  كرب تاب كث ئ  و  عيتة كث رت مو  عيتة كة أ تمو  كمبيك كم ريبي كثب ا  ب  ا 
 كث ذا.

عا ن عيتة كثريرب تامو  مُسي: أ بم كثب ك و    كث  بم كمب  او  كثبم د ب   ك  كمبيىلخ كة ثاب  
 كرب تي  كث  ي ج.  كثج كتتمل  هي ق  ا رو  ذي كث ك  كةأ ك ( ا

 عا ن  ااة كثن ي و  ا كي ام   كثن ي .
ككتشببيف قن نبب    بب    ببمه كث  ببي    صببي  دمااببي و  نببب اببنف  ه تنك ببي  كث  ببي  حُبري ببا 

 كث ها ثم    أ ك.
  ُ  ا كثا   ا  كثري ممو  عيتة ك  امو  عيتة كث ا مه اصم ذي كث نا .

 كر مىلو  تمكىل نابخ كث ماا  ث بعا  د  هي.   نب كة  ي  كم تخ ص  ت  كث  ي   ثص  
ا بببب  ق عنبببب  كة بببب ي  كثصبببب ياا و  اببببنف تيذابببب  كتببببتمل يم كثشببببا ق حب  اببببم كثصبببب   ا بببب  

 كث  ا .
قبببب  ق كمببببمكىل كمملبدابببب   كث  يحبابببب   كعامكدابببب  كثشببببيئمل و  حبملببببنف ا بببب   مكئبببببذي ق تبببببك كخ املببببة 

 .ج1(كةتنك 
ك ابرب كثتبي   و   ابنأ ابيل  بب ن كذمبيأك  كا ايئاب   ضبملهي  عثتي  رمب   تبين  ا ب، ا  بيك كثريا ابي

 ق ت ا  كثمل ،و   ب تهي ثإلد يدا  اري  تخيك  اري  تصبك ا .
  

                                                 
. كم بببب  مه  كثمل بببب، كعببببب  : دم بببب و 131-114كتببببهين ا  ببببيك كثملببببن   كم بببب    ق كثريا اببببيك: ىل ببببي و   ج1(

و 8.    بب  كثمل بب،: ا ببب كع ببا، ت تصببنو ىلك  كمملببي فو ط45-24ابب  عاببيه:  اببي و   . نببيان49-56 
.   بببن كثمل  بببيك كم ببب    ق كعابببي خ كة   ااببب : 230-184. نبببيان اببب  عابببيه: حم بببمىلو  105-107 

. كثمل ببمن كث  تبب  ق كثملصببم  ك تبب تا : ا ببن  ضببي ك يثبب و ىلتشبب و 225-203  ببب كمبب و ىلك  كث ريببنو  
. ك تببببب ن ق عابببببي حب   د  ببببب :  دبببببم  كثن بببببيايو ىلك  كث ريبببببنو ىلتشببببب و 250نو  1972نااببببب و كمريت ببببب  كثمل
 .220-218و  1.  ا ن كعاي خ كثملناا  ك ت تا :  ابكهو  617-611نو  1973
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 مصادر البحث ومراجعه

 املصادر: _

 _ كل ي  كثمل  يك كل ي  كعري يك: ا ي ا   متيف كثن عيو كثنيذنخو تريت   كمت  . 
 حبمديو ىلك  كمملي ف._ كث هنتم: دمحم ا  كث بمي و تمت و 

نج 3_ كتي  كلنك  تي ق كثنمخ ك  كث مل و ا   ع با كمخعبمط كثمعابب ك  بم  اببك  كثريتبا كمصبن     ب، (
   ، كثريا ايك   كثع امل . 

 ج. 5099_ كتي  كث ن كمري مهو ا   ع ا خمعمط ع  ي  م   ، (
 ج. 5099ثمق ا  ق ع  ي  م   ، (_ كتي  كثتل ا و ا   ع ا كمخعمط كثمعاب ك  م  ق كمريت   ك

 ج. 5099_ كتي  كثتصن يفو ا   ع ا كمخعمط كثمعاب ك  م  ق كمريت   كثمق ا  ق ع  ي  م   ، (
_ كتببببي  كمابببب كه كثصببببح و ا بببب  ع ببببا كمخعببببمط كثمعاببببب ك  ببببم  ق كمريت بببب  كثمق ابببب  ق ع  ببببي  ببببم   بببب، 

 ج. 5099(
حبا ببم  عرببي ك  ببم  ق ىلك  كثريتببا كمصببن  و  خمعببمط حبلببن حم ببم  _ كتببي  كث بب مل و ع ببا خمعببمط   ببب 

اج ا من ق املا و  خمعمط حبلن حم بم  ق   بيف نبي    تب  تريت ب  731ابك  كثريتا كمصن    م   ، (
 ج.1554كتتيد مم  م   ، (

 املراجع: _

 ن.1967_   ن كثملن  ق كعاي خ كة   اا : ن م ت هنو ىلك  كثنكئبو ا   و 
   ن كثمل  يك كم     ق كعاي خ كة   اا :   ب كم و ىلك  كث رين._ 

 ن.1983و 1_ كتهين ا  يك كثملن   كم     ق كثريا ايك: ا ي ا ب   ىل ي و ت ت   كثنتيث و ا   و ط
 ن.1996_  ا ن كعاي خ كثملناا  ك ت تا : أذ   ابكهو ىلتش و  أك خ كث ني  و 

كثملببن  ق كثريا اببيك:  يضبب    ببب كثعببيئيو  ابب ن كثملببن  ق كثريا اببيكو كهلائبب  كمصببن   كثمليتبب  ث ريتببي و  _  ابب ن
 ن.2001

 ن. 1973_ ك ت ن ق عاي حب   د   :  دم  كثن يايو ىلك  كث رينو ىلتش و 
 ن.1997و 12_ كةا ن: ل  كثب   كث  ك يو ا   و ىلك  كثمل ، ث     و ط

 .8 ا، ت تصنو ىلك  كمملي فو ط_      كثمل ،: ا ب كع
 _ نيان ا  عايه  ل  ي،ر: دمحم دمحم  اي و ىلك  كمملي فو تصن.

 ن.1998و 1_ نيان ا  عايه:  عي  اريي او ىلك  كث رينو ا   و ط
 ن.1987و 2_ نيان ا  عايه: أكي ذماا حم مىلو ت ت   كث   و ا   و ط

 _ ىلكئنخ كمملي ف ك ت تا و ىلك  كمملن  و ا   .
ىل   ا  بببيك كعاببببي خ كثملناابببب  ك تبببب تا  ق  تبببباي كثمل ببببمن كعب  بببب  (كة ببببمم كثريا ايئابببب   كث  ريابببب ج: ا ببببي   _

 ن.2011و 1كث هي و ىلتش و ىلك  كثربك و ط
 ن. 2008و 1_ مشي كعاي خ كثملناا  ك ت تا : ا ي  كث هي و ىلتش و ىلك     يهو ط

 ن.1972ث و ىلتش و كمريت   كثملناا و _ كثمل من كث  ت  ق كثملصم  ك ت تا : ا ن  ضي ك ي
 _ كم   مه  كثمل ، كعب  : ا ب كثنأكك دم  و ىلك  كثريتي  كثملن و ا   . 
 _ كم   مه  كثمل ، كعب  : ا ب كثنأكك دم  و ىلك  كثريتي  كثملن و ا   .

 ن.2004-12-1ج      18_     ا ،  ايل: كثملبىل (
 كنك  و تريت   كم ىنو احبكىل.  _ خمتي   تيئ  نيان ا  عايهو حبا: ع م

 ن.1993و 1_ تملل، كم ث  : ا ن  ضي ك يث و ت ت   كثنتيث و ا   و ط
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ذذ**د.ذغودذبوطار

ذؿــــؼـــدؿــــة

عرب الزمن نتيجةة تاةا خ وطةوط التجةاررب الربيةة رال عليةة علة   تالقت يف سورية حضارات ـبتلفة
 اراضيها

ركانةةةةت م يفةةةةة لواميةةةةا الواقيةةةةة يف قلةةةةا سةةةةورية الوسةةةةط  نحةةةة   اؼبيةةةةا ل الل ي ةةةةية ؽبةةةة   الاواوةةةة  
التجارية . رق  هيةا ؽبةا هة ا اؼبوقةخ لن تعةون عففةلاً ويةاكً يف حلكةات الفصةاط اكقتفةاليت رالفة  الة   

 ربول سورية اىل جزء من اليامل اؽبللفي  .كانت تتوال  عرب 
نيةةةة .رقةةة  ضةةة ت عةةة لاً ك ةةة اً مةةةن اؼبفصةةة ت   يةةة  وتوحةةةات اكسةةةعف ر يةةةارت لواميةةةا م يفةةةة يًو
اليامةةةة كاؼبيا ةةة  راؼب ةةةار  رالافةةةور  يةةة  لن يةةةارت تصةةةع  ماامةةةاً مفضةةةالً لل لةةةو  ال ةةةلوقي  حةةة  

تعولةةةةت نىل ملكةةةةز نيفةةةةياع  اةةةةايف ليةةةة عت يف اليفةةةةل اللرمةةةةام حاضةةةةلرب كةةةةرب  مةةةةن حواضةةةةل سةةةةورية و
هللفي ةةة  رررمةةةام فبتةةةاز. رقةةة  كصةةةفت  ياةةةات التفايةةةا كاةةة اً مةةةن ابتر اؼبي اريةةةة رالففيةةةة الةةة  تا ةةةت 
ذلة،  ماةة  الي ية  مةةن التيجةان الةة  تت يةز  رفاهةةا الزوةليف راوع ةة رب ذات اغبةزرز اللول يةةة الة  زبتلةة  

نيةة اػبالفةة الة  تفهةل ويهةا  اغبةزرز شيفةعال م ةتاي ة مةن ق ةة الي ةول حة   ايتة  عن اوع ة رب اليًو
 ر  ل، يفهل الفن اؼب ّيز ال يت رل  يف لواميا من الت ازج    الفن اإلغلياي رالفن ال وريت.

كةةة ل، كصةةةفت لفةةةا اغبفةةةلات عةةة لاً مةةةن اللوحةةةات الف يف ةةةا ية الةةة  كانةةةت زبتلةةة  ع ةةةا هةةةو 
نيةةة راللرمانيةةة يف سةةيا   موجةةول يف اؼبةة ن ال ةةورية اووةةل  رالةة  كانةةت سباةة  لسةةا   اؼبياولةةو جيةةا اليًو

ميةةةا  مواضةةةيخ لسةةةطورية ماةةة  سبجيةةة  اكرض  رالي الةةةة  رالاااوةةةة  اا ....   يف ةةةا الةةة  اكتصةةةفت يف لوا
   (1)كانت زبتص دبواضخ تتيلق ابليلوم رالفل فة

                                                 
 م رسة يف ق م ابتر  جامية لمصق. *
كانةةت لواميةةا ملكةةزاً للفل ةةفة اكوال ونيةةة ار  ةةة ؼبةة رب قةةلن  رلي ةةت لرراً هامةةا يف نصةةل هةة   الفل ةةفة . رتةة ل علةة  ذلةة،  (1)

 نيوس( ر صع  واص و يف اء )سالاط راغبع اء(.)رسا   جوليان( رتل يعات راضعة ج اً يف ع   ) لي ا 
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لعةةةن حضةةةار ا  (1)ر يف هةةة ا ال ةةةيا  يبعةةةن الاةةةولف لاةةة  كانةةةت لواميةةةا نغليايةةةة الت ةةة ية راؼبفصةةة 
لي ةةت كةة ل، واةة  رجةة ت يف كترهةةا العاةة  مةةن اليفايةةل ال ةةورية ون اإلغليةةق الةة ين اسةةتالرا ويهةةا 

ل هة   اغبضةاررب ال ةورية وت فوهةا روايةة يف ؾبةال الةة ين  مفة  اليهة  ال ةلوقي ان هةلرا  عاة  مةن مفةاه
وي ةةة را ابؽبةةةة ال ةةةورية .رمل تفتصةةةل ع ةةةالرب اإللةةة  )نيةةة (  ةةة  نغليةةةق سةةةورية واةةة    ةةة  انتصةةةلت يف  ةةةالل 

   .اإلغليق ذا ا ليضاً حيث لي ح اظب  )هليو(
نيةةةة  رو يةةةت الةةة اًت ال ةةةورية ا رليةةةة الا يبةةةة حيا ةةةا ر ابؼباا ةةة  مل تدي ةةة  يف سةةةورية ابؽبةةةة اليًو

ني  رال وري  وفصة  جية  لقةلىل اىل ال ةوري   رتطورها  روااً ويوؽبا اػباية رحف  تزارج    اليًو
ني .  مف  اىل اليًو

كانت لواميا ال وتاةة الة  انفةهلت ويهةا حضةارات ع ية رب مت ايفةة اسةتوع تها رلعةالت انتاجهةا  
ط ييةةةةة اليفةةةةل رمالؿبةةةة  الففيةةةةة راكجت اعيةةةةة رال ياسةةةةية رهةةةة ا مةةةةا جيلهةةةةا تصةةةةع  انيعاسةةةةاً حايايةةةةاً ل

رال يفية  رمن هفا أتيت لنبية لواميةا  وهةي مل تفاة  هويتهةا الصةلقية  ابؼباا ة  مل تلفة  ابلوقةت نف ة  مةا 
جاءها من تيارات كالسيعية  رنمبا استوع ت ك  ذل، يف نتاج حضاريت تع ن ع اليت  يف اؼبةزج  ة  

ووضةةةيت  ةةة ل، اػبطةةةوط اليليضةةةة لففةةةون عفةةةلين يف الي ةةةاررب رالفعةةةت  اؼبةةةوررتت ركةةة  التج يةةة ات
 رالف يف اء رالفن عامة ....اا 

حيث نلاها تيوض عل  اراضيها اوتالف التيةارات الة  نصة ت ويهةا راسةت لت عةرب اليفةور يف 
 الت    رو  ها راضح .

ذاؾدراساتذاؾيتذؽتبتذحولذأػاؿوا:

 ةة  عل ةاء عةةلىل رلجانةةا. روايةة ال ياةةات ال لجيعيةةة كت ةت حةةول لواميةا لراسةةات كاةة رب مةن ق
مةةةن  (2)( ركانةةةت رب ةةة  مةةةوال عل يةةةة هامةةةة جةةة اً Bilanرسةةةجلت نتةةةا ه كصةةةووها يف تاةةةاريل للعفةةةا ل)

م راللرمام يف سورية   اليفلين اليًو
كةةة ل، قةةةام   راسةةةة لواميةةةا الي يةةة  مةةةن ال ةةةاحا  ال ةةةوري  روايةةةة الةةة ين يي لةةةون يف اؼب يليةةةة 

 تر راؼبتاح . رق  رضيت   تاً لعتااب م يف ق م اؼبلاجخ اليل ية يف لول ه ا اؼباال اليامة لآل
لعن ك لح  لرس لواميةا رمفا اهةا ق ة  اليفةل اؽبللفي ة  ون لواميةا كانةت موجةولرب ق ة  ذلة، 

= نيةةا( رقةة  جةةاء ذلةة، يف Niyaالوقةةت رلعةةن شظبةةاء لوةةل  ركةةان ارل اسةةم علوفةةا  ؼب يفةةة لواميةةا هةةو )
 .(3)كل ح رل م يفة لرغاريتنص ي  

 ظبيت لواميا ابسم الزرجة الفارسية للاا   اإلغلياي سلوقوس نيعاتور اورل ال يت اعال  فاءها عل  الطلاز اإلغلياي. (1)                                                 
= Balty( رقة  نصةل )Janine Balty( رزرجتة  )Jean ch.Baltyكاةل مةن كتةا علة  اغبفةلات اك ليةة يف لواميةا )ل (2)

 ابل ( رزرجت  كتااب  ا حب ا الت ل   الزم  ؼبواسم التفايا يف لررات اظبها 
Apamee de Syrie Aspecits de Larchitecture domestique d'apamee Bilan des recherché archeologiques      

 .يضاً لتر لواميا لرق  تض فت ه   ال ررات مااكت هامة لعتاىل عاؼبي  ك ار عن 
(3) Nougayol: Palais Royal D'ugarit it- 18   
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كةة( رقة  Parnakeر ية  ذلة، ظبيةت ) (1)ك ل، ررلت هب ا اكسةم يف الةربلات اؼبفةلية = وًل
م . مث ظباهةةةةا اكسةةةةعف ر 539ظباهةةةةا ذلةةةة، )كةةةةورش الاةةةةام( ملةةةة، وةةةةارس  يةةةة  لن غةةةةزا سةةةةورية عةةةةام 

=  ةةيال( ابسةةم م ةةا  Pella .م )333اؼبعةة رم  يةة  انتفةةار  يف ميلكةةة اي ةةوس علةة  الفةةلس عةةام 
 رلس اكسعف ر اككرب ركانت عاي ة ل ي  وليا نىل ان استالت عل  ي  سلوقس اورل.

ذادلنطؼةذاجلغراػوةذأوذاحلوزذاجلغرايفذألػاؿوا:

كةةةم  ةةةال غةةةلىل م يفةةةة ضبةةةا  . امةةةا احةةة ا يا ا 54تاةةةخ م يفةةةة لواميةةةا رسةةة  سةةةورية علةةة   يةةة  
( 1qN=36( ر) 2qE= 36ابليةةةةةلض( رهةةةةةي ) الط وغلاويةةةةةة ايت   ) ناطةةةةةة تالقةةةةةي وطةةةةةوط الطةةةةةول

رتصةةع  هةة   اكحةة ا يات ناطةةة التاةةاء  ةةاله مفةةا ق هةةي سةةه  الرةةاىل  ج ةة  الزاريةةة سل ةةلة اعب ةةال 
 ال احلية )ج ال الالذقية( . 

 يف الواقخ كان ال لوقيون يفصئورن اؼب ن روق يفلرط يتاي رن هبا لنبهاف
 اع عفهااوتيار مواقخ ه   اؼب ن يف جوار حفن لي ه  ال و -1

 رس  حاول لتصع  مفا ت   ييية إل يام سعا ا -2

 جوار  ل لي اي اغباول رلي  ها دباء الصلىل. -3

لةةة ل، كةةان اوتيةةةار  (2)علةة  امتةةة ال الطةةل  التجاريةةةة الةة  ت ةةةلعها الاواوةة  ار لةةةة اؼب تلفةةة -4
ايفةلرب علة  موقخ لواميا من ق   ال لوقي  مووااً للراية رواية لتج يخ الاوات الي ةعلية وهةي تاةخ م 

الطليةةق الوايةة   ةة  حلةةا رقف ةةلين رضبةةا  . نضةةاوة لعو ةةا ذبةةام علةة  ا ةةلاف راليت اليايةةي رسةةه  
الرةةةةاىل مواجهةةةةة ل ل ةةةةلة ج ةةةةال الالذقيةةةةة ايت ان لواميةةةةا كانةةةةت حةةةةا زرب علةةةة  كةةةة  اليوامةةةة  ال ياسةةةةية 

 .راإللارية رال واعية راكقتفالية اؼبوج ة ل فاء م يفة مالها يف موقيا اعبرلايف اغبايل

ذـهاقةذأػاؿوا:

لانبةةةت لواميةةةا نع تةةةان عفي تةةةان نبةةةا غةةةارات الفةةةلس  رالةةةزكزل اورضةةةية رك ةةةا هةةةو ميةةةلرف وةةة ن 
ن مث ػبلفةةا هم اللرمةةان رال يةةزنطي . رقةة  اةة  الفلياةةان يتياركةةان وةةالل  الفةةلس كةةانوا لعةة اء للةة اء لليةةًو

ً )من الالن ال الس   .م اىل الالن ال ا خ م(  عهول اوكاسلرب رالايايلرب كلها  وال ا   عصل قًل
، لمةةلت لواميةةا رقتةة  سةةعا ا رتصةةتت مةةن سةةلم مةةفهم ار رقةةخ يف اوسةةل حةة  غةة ت لةةوةةالل ذ

م  مث لتةةت الةةزكزل 541واريةةة ول ةةة  رقةة  حةة ه ذلةة، علةة  اورجةةح علةة  يةة  ك ةةل  اورل سةةفة 
ميةا كة  م وفالةت مةن لوا589م ر543اؽبا لة ال  ح  ت  ي  ذل، يف ورتات متالحاة ليت يف سةف  

 م . راوتفت هي رسعا ا من لح اه التاريخ.589الفي   رك سي ا زكزل سفة 

                                                 
 (1) Ross Burns Monument of Syria. London 199g p.46 
(2) J.d. Graiget. The cities of seleukid Syria oxford 1990 p.188 
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ذ(ذذHoloceneأػاؿواذيفذاالؾفذاؾثاـوةذعشرةذؼبلذادلوالدذ)ذعصرذاهلوؾوسونذ

( ليت اليفةةةةل اغبجةةةةليت الاةةةة    ذاىل اعبليةةةة  عةةةةن Pelistoceneيف  ايةةةةة عفةةةةل ال لي توسةةةةن ) 
لاىفء  وةةةانيعس هةةة ا الت ةةة ل اؼبفةةةاوي  صةةةع  راضةةةح علةةة  الا ةةةم اككةةةرب مةةةن اليا  ةةةة رسةةةال مفةةةا  

اإلن ان رحضارت  يف ـبتل  اؼبفا ق يف سورية رمال اعبو كبو ال فء  وفهل غطةاء ن ةايت رحيةوام يف 
( رقةةة  سةةةاع  هةة ا علةةة  اهةةور راقةةةخ حضةةةاريت  Holoceneؽبولوسةةون اعفةةل ي ةةة ي  اليل ةةاء عفةةةل )

ووقةةوع سةةورية  ةة   ةةاله قةةارات رطب ةةة حبةةار يفةةع  ناطةةة التاةةاء رتيةةايف  ةة   يئةةات جرلاويةةة ـبتلفةةة  
كانت مؤاتية غبيارب انواع ـبتلفة من اغبيواًت رالف اوت حيث نيال يف سهول الراىل قةلىل لواميةا مفة  

ور رالرةفم راؼبةاعز  رقبة  الا ةح رالصةي  راغب ةص رالية س الا م علة  اػبفزيةل راللنةة بانةا الرةزال رالاة
اىل جةةةوار العتةةةان رالصةةةيلم رالةةة ررب . راذا كانةةةت ال ةةةهول عةةةالرب لرل اؼب ةةةتفي  مةةةن التعةةةوكت اؼبفاويةةةة 

 ال اوئة رهطول اومطار و ن مفطاة لواميا ال هلية كانت لكال اؼب تفي ين.
ؼبالجةةا الةة  انتصةةلت يف ـبتلةة  اؼبفةةةا ق يف يف هةة   الفةةرترب كةةان الفةةاس يييصةةون يف اؼبرةةارات را 

سةةةةةةةةةةورية رقةةةةةةةةةة  اكتصةةةةةةةةةة  كاةةةةةةةةةة  مةةةةةةةةةةن اولرات اؼبفةةةةةةةةةةفوعة مةةةةةةةةةةن اليفةةةةةةةةةةام رالفةةةةةةةةةةوان مةةةةةةةةةةن  اةةةةةةةةةةااهم                      
 (2)ك ا يف الفوررب رقم 

مفةة  اكلةة  الاانيةةة عصةةلرب ق ةة   (1)ل  تةةت اؼبعتصةةفات يف لواميةةا لن هةة   اؼبفطاةةة  كانةةت م هولةةة
 . لسةةةورب ابؼبفةةا ق ال ةةةورية اووةةةل  ال ةةا اة رقةةة  اكتدصةةفت كتر نع ةةةار  صةةةليت يف رردبةةةا ق ةة (2) اؼبةةيالل

تصةة   سبامةةةا ابتر الةةة   ررجةة ت ويةةة  كتر*  (3) اعبةةزء اليلةةةويت مةةن )اوكل ةةةول( ) قليةةة اؼبضةةةيق حاليةةةاً(
رجةةة ت يف اؼبفةةةا ق ال ةةةورية الةةة  مةةةل علةةة  ذكلهةةةا. ماةةة   اةةةاا عفةةةام  رلحجةةةار يةةةوانية ؽبةةةا ق ضةةةات 

 ( 3 ا  هبا ت تي   ك سلعة لل واع عن الففس )انفل الفوررب رقم ت ه  اإلم
 
 
 

                                                 

 (1) 
(2)   
(3)   
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ذأػاؿواذيفذاالؾفذاحلادقةذعشرةذ)ذاـتشارذاحلضارةذاؾؽبارقه(

يف اكلةةة  اغباليةةةةة عصةةةل ق ةةةة  اؼبةةةيالل رب ةةةةن اؼبفةةةا  وةةةةازلال انتصةةةار اغب ةةةةوىل راغبيةةةواًت الربيةةةةة  
تصةلت )اغبضةاررب الع اريةة( يف ال اليةة ال ةورية ر ةىن رلي عت الالررب الزراعية راغبيوانية لغىن رلكاةل  وان

ويها الع اريون قلاهم نف  اؼب تالرب من لغفان اويفجار رجلول اغبيواًت ال  كانوا يفةطالر ا  مث 
ازلال انتصةةةارهم يف قلةةةا سةةةورية غةةةلابً وويةةةلوا اىل )يةةةربرل( مث سةةةه  الرةةةاىل )لواميةةةا( مث عةةةربرا اعب ةةةال 

الص لرب( مث اىل ل فان حيث اكتصفت كترهم يف )جييتا(  )رملجة  يلجةي( ال احلية وويلوا اىل )رلس 
    (1)نىل الصل  من   رت  ك ل، انتصلرا جفوابً ح  ريلوا نىل ول ط 

هةةؤكء اوقةةوام كةةانوا يييصةةون يف اؼبرةةارر رقةة  عاةةل مةةن كترهةةم علةة  للرات يةةوانية يةةر رب جةة اً 
فةةال )اغبةةلاىل( الفةةوانية توضةةخ علةة  وةةلرع م ةةتاي ة (  يفهةةا نةةوع مةةن الفMecrolithic)معلرليتيةةة= 

مةةن اوغفةةان وتصةة   اللمةةا  . ركانةةت هةة   الففةةال الفةةوانية لقياةةة رمصةة  ة علةة  يفةةلييها الطةةوكم 
 (4راليلضام  رهي ال  تيلف اليوم يف علم اكتر ابسم )الففلة الع ارية( )انفل الفوررب رقم 

 
 

 
 

                                                 

(1) 
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ذيفذفذهذاحلؼبةذ)ذاألؾفذاحلادقةذعشرةذق.م(ذأػاؿوا

يف لواميةا ريف هة   اؼبلحلةة مةن اولة  اغباليةة عصةلرب ق ة  اؼبةيالل تلاك ةت لرض ال ةعن لتصةةع  
نةةوارب اككل ةةول )قليةةة اؼبضةةيق( رالتةة   رمةةن الف ةةاذج الفةةوانية اؼبلتاطةةة كانةةت  يةة  اويفةةعال اورليةةة 

اولرات ال  تةوحي شنة  كةان مةن وايةة نن ةان ذلة، ما  اؼبفاج  راؼبااقا راؼباايف  رغ  ذل، من 
 اليه  ال  ء  تيلم الزراعة.

 (1)(1966رقةةةة  لرسةةةةت هةةةة   اؼبيطيةةةةات مفةةةة  لن قامةةةةت  تفاي ا ةةةةا )ال ياةةةةة ال لجيعيةةةةة( )عةةةةام 
( راولرات Mecrolithicك ل، اكتصفت يف لواميا  ي  اويفعال اورلية لةدلرات )اؼبعلرليتيةة = 

ابلففلة الع اريةة الة  اكتصةفت يف  ايةة اؼبفةا ق ال ةورية اؼبيايةلرب )انفةل الفةوررب رقةم الفوانية الص يهة 
7 ) 

 
ذأػاؿواذيفذاألؾفذاؾعاشرةذؼبلذادلوالدذ)اؾعصرذاؾؽباريذاهلندسي(:

يف اولةة  اليايفةةلرب ق ةة  اؼبةةيالل  ةة ا )الع ةةاريون( يف سةةورية  فةةاء  يةةو م اورىل الةة  سةةعفوها ا فةةاء 
فةة ما اوةة را ييت ةة رن علةة  الفةةي  يف  يةةامهم . رسباةة  هةة   ال يةةوت الةة لي  مواسةةم الفةةي   رذلةة، ع

اوق م لل فاء . ركانت اهم مواقيهم )يربرل( ر)ج رل( ر)العوم( ) ل اغب ل( علة  الفةلات ر)عفةلين( 
 ةةال حلةةا رلواميةةا قةةلىل اليايةةي. كانةةت  يةةو م   ةةيطة يةةر رب علةة  يفةةع  حفةةل لا ليةةة مرلرسةةة يف 

 ج را ا رارضها من الط  ال فو  راؼبفع رات

                                                 

(1) 
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اولرات الةةةة  كانةةةةت (1)يف هةةةة   اؼبلحلةةةةة اسةةةةت  م سةةةةعان سةةةةورية ريف صبيةةةةخ لكبةةةةاء  ةةةةالل الصةةةةام
 ميلروة يف عفل لسالوهم كاؼباايف  راؼب ارز رال عاك  راؼبففوعة صبييها من الفوان.
ف ر  ةة ا ليضةةاً  ةة لت )اولرات اؼبعلرليتيةةة( تت ةة  ليفةةعاكً هف سةةية كاؼبالةةث لر يفةة   اؼبفعةةل 

( Kebaran Geometricهةة ا رلةة ت ت ةة ية )الع ةةاري  اؽبف سةةي (  لر اليفةةل الع ةةاريت اؽبف سةةي )
 (  8لل كلة عل  اؼبلحلة )انفل الفوررب رقم 

 

                                                 
(1)
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ذأػاؿواذيفذحؼبةذاالؾفذاؾعاشرةذق.مذ

يف لواميةةةا للةةةت اككتصةةةاوات علةةة  لن ال ةةةعان الةةة ين اسةةةتو فوا ويهةةةا وةةةالل هةةة ا اليفةةةل  فةةةوا 
سةةعفوها يف ل فةةاء الفةةي  )قةةل  الفةةيالين اورا ةة ( ركةةان التةة  اؼبيةةلرف اليةةوم )قليةةة اؼبضةةيق(  يةةو م  ر 

يف هةة ا اليفةةل لتاةةن ال ةةعان تفةةفيخ ) اولرات اؼبعلرلوتيةةة  (1)حيةةث اكتصةة  اقةة م سةةعن لالن ةةان
 الفر رب( ن  ياً  حيث يفلعت أتو   وت رب متفاع رب ايفعاًك هف سية كاؼبالث لر يف   اؼبفعلف.

( قةةة  سةةةال Kebaran Geometricء ذلةةة، يبعةةةن الاةةةول نن اليفةةةل الع ةةةاريت اؽبف سةةةي)يف ضةةةو 
ليضةةا يف لواميةةا علةة   ةةول اولةة  اليايفةةلرب ق ةة  اؼبةةيالل جف ةةاً نىل جفةةا مةةخ  ايةةة اؼب ةةتو فات يف  ةةالل 

حيث است  مت يف راةا   عة رب مةن  يفهةا يةي  اوظبةا  الة  كانةت تعاةل يف حبة رب لواميةا  (2)الصام
ل  للت  اااها العا رب يف موقخ لواميةا علة  ل ةا كانةت مةن لهةم مفةالر الرة اء  كة ل، رما حوؽبا  ا

تةة ل كاةةلرب اولرات اؽبف سةةية اؼبعتصةةفة يف مفطاةةة لواميةةا لن ؾبةةاكت اسةةت  امها قةة  ات ةةيت  فضةةة  
تزاي  ال ةعان ر فضة  اغباجةة نليهةا نضةاوة نىل التفةفن يف يةفيها  ورة ت اولارب الل ي ةية لاطةخ ن ةات 

 (9ا ح رالصي  الربيت )انفل الفوررب رقم ال

 

                                                 
(1)

 (2)   
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ذ(Natufianأػاؿواذيفذاألؾفذاؾتاسعةذؼبلذادلوالدذ)اؾنطوػوون(ذ)

عةةن لسةالوهم الةة ين عايفةوا قةة لهم يف نفةةس (1) يف اولة  التاسةةية ق ة  اؼبةةيالل تطةور )الفطوويةةون(
هةو اورضةح  ( وت لةور ذبةانس حضةاريتKebaran Geometricاؼبفطاة يف )اليفل الع اريت اؽبف سةيف 

من نوع  ح  ابن لل  اىل ولةق حضةاررب )نطوويةة( رللارب سبالةت يف اك تعةارات اكقتفةالية راللرحيةة 
رامتةةة ت علةةة   ةةةول سةةةورية. رقةةة  عاةةةل علةةة  كترهةةةم يف مفطاةةةة )ال اليةةةة ال ةةةورية( ر)حةةةوض العةةةوم( 

كن لوةل  مةن كة ل، عاةل علة  لترهةم يف لمةا    (2)ر)رمفطاة لواميا( ر)حةوض الفةلات ال ةوريت( يفةلقاً 
 .(3) الل الصام

اؼبرةارر رسةعفوا ال يةوت اؼب فيةة مةن اغبجةل راػبصةا رهعة ا اهةل  يف تل، الفرترب هجةل الفطوويةون
ورل ملرب يف سورية اؼب عن الاا ت اؼب تال  فبا لو ح اجملال لفصوء ؾبت يات ليف  ارت ا ةاً مةخ  يضةها 
رمةةةخ  يئتهةةةا*  وت لكةةةزرا قةةةلىل ال عةةة ات الط يييةةةة رالاةةةلرات ال ةةة عية رترةةة را ابلطيةةةور رعلوةةةوا الزراعةةةة 

ية ريف ملاحلهم اوو رب علووا اؼب ارز ذات الللس الواح  لر اؼبزلرجةة الةللس راؼبفةفوعة ال  يطة رال  ا 
 (11من اليفام )انفل الفوررب رقم 

 

                                                 
(1)   
(2)   
(3)
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لما عن وفةون الفطةووي  الة  سباة  ميتاة ا م رمةوقيهم يف ال يئةة الة  كةانوا يييصةون ويهةا  واة    
( سباةة   صةةلاً Fiquriaesجةةل رقةةلرن الرةةزال )الياةةور يف قةةلاهم علةة  لمةة  يةةر رب ـبتزلةةة مةةن الطةة  راغب

 (11رهوا م ك مالمح ؽبم )انفل الفوررب رقم 
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ذأػاؿواذيفذفذهذاحلؼبةذ)األؾفذاؾتاسعةذق.م(ذ

رمل يعةةن سةةعا ا  (1)يفةةاركت لواميةةا يف اولةة  التاسةةية  .م ؾب ةة  مةةا سب ضةةت عفةة  هةة   اغبا ةةة
ال ةورية اؼبيايةلرب رقة  لاهةلت اككتصةاوات او ليةة   يية ين ع ةا كةان وبة ه يف اؼب ةتو فات الفطوويةة

ر يفةةةت لن اغبضةةةاررب الفطوويةةةة الواحةةة رب الةةة  امتةةة ت علةةة   ةةةول سةةةورية ترلرلةةةت يف  (2)يف لواميةةةا ذلةةة،
لواميا ليضا وعونت مةن سةعا ا صباعةات ليفاميعيةة يف العاة  مةن اجملةاكت فبةا يفة  اهت ةام ال ةاحا  

عتصةةفات الرفيةةة الةة  رجةة ت يف لواميةةا لعطةةت لليةة  حضةةاررب ون هةة   اؼب (3)نلةةيهم مةةن كةة  اعبهةةات
سةةةورية نطوويةةةة متعاملةةةة مةةةالاً رررحيةةةاً  رلةةةيس يةةةعيعاً مةةةا ذكةةةل   يةةة  ال ةةةاحا  نن مةةةا اكتصةةة  يف 

 لواميا ق   اليفل ال لوقي يبا  حضاررب وا رب تيول نىل  اية اليفل اغبجليت الا  *
 اؼب عن الاا ت  ية  ان هجةلرا اؼبرةارر رمل ييةولرا يف ه   اغبا ة التارىبية استال سعان لواميا يف

ي ةةعفو ا نك عفةةة  الضةةةلرررب الافةةةو   ر فةةوا  يةةةو م مةةةن اغبجةةةل راػبصةةا قةةةلىل مفةةةالر الرةةة اء الةةة يت 
تا م  الط يية يف يفعل  ال عل  واية  ي  لن سبيزت اول  التاسةية دبفةا  جةاف قلفةت وية  اومطةار  

الرةةاابت اؼبطليةةة اؽبا لةةة. و ةة مرا يف لواميةةا يترةة رن ابلطيةةور  رارتفيةةت لرجةةة اغبةةلاررب  رتلاجيةةت ليفةةجار
لل ةةلرب اورىل  ركةة ل، ابلاةةلرات اؼبا يةةة روايةةة ال ةة عية مفهةةا. رالتاطةةوا شبةةار اكيفةةجار ماةة  الزعةةلرر 
رال طم راللوز الربيت  رح ةوىل الا ةح رالصةي  الربيةة الة  مبةت  عاةلرب يف سةهول الرةاىل الة  سةعفوها . 

نصوء ؾبت يات ليف  ارت ا ا مخ  يضها رمةخ ال يئةة الة  يييصةون ويهةا. و ة لت قةل  رق  لل  ه ا اىل 
الفيالين ال  رب  فا عفها يف اليفل ال ا ق أتوة  يفةعلها العامة   و ةعفتها لعة ال لكةرب مةن الفةاس 
رؼب رب ل ول . ريبعففا الاةولف يف ضةوء ذلة، نن هة ا قة  يعةون لرل الة ك   علة  اكنتاةال مةن ملحلةة 

يةةةة ال صةةةلية اورىل نىل لرجةةةةة لكاةةةل تففي ةةةاً ليت نىل ملحلةةةةة الا يلةةةة الةةة  راواهةةةةا نصةةةوء عالقةةةةات اعب اع
 اقتفالية راجت اعية لكال تطورا رتياي اً ره ا ما ح ه يف لواميا.

يف هةةةة   الفةةةةرترب عةةةةلف الفطوويةةةةون الةةةة ين سةةةةعفوا مفطاةةةةة لواميةةةةا اؼب ةةةةارز ذات الةةةةللس الواحةةةة  لر 
يف اؼب تو فات الفطووية اؼبيايةلرب  كة ل،   الياةور يف لواميةا علة  لمة   اؼب ارز اؼبزلرجة الللس  ك ا

يةةر رب غبيةةواًت مةةن الطةة  رلف ةةاذج  صةةليّة ك نعةةال مبيّةةز مالؿبهةةا** كتلةة، الةة  اكتصةةفت يف اؼبواقةةخ 

                                                 

(1) 
 
 

 

(2) 
(3)   
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الفطوويةةة اؼبيايةةلرب رقةة  ج ةة  هةة ا رحةة رب حضةةارية هةةي اوقةةو  مةةن نوعهةةا  ةة  لواميةةا رـبتلةة  اؼبواقةةخ 
 (   12رامت ت  لون راح  رسعفات ؿبلية يف ـبتل  لرجاء سورية )انفل الفوررب رقم اؼبيايلرب . 
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ذ(Neolithicأػاؿواذيفذاألؾفذاؾثاؿنةذؼبلذادلوالدذ)اؾعصرذاحلجريذاحلدقث(ذ)اؾنووؾوت=ذ

 ىل عفلينف ن (1) (Neolithicيا م اليل اء اليفل اغبجليت اغب يث )الفيوليت= 
 (Pre-Pottery Neolithicالف ار ) ف عفل ماق  األول

 (  Pottery Neolithicاليفل الف اريت )الثاين: 
( هةةو اوكاةةل لنبيةةة  وفةةي Pre-Pottery Neolithicر ييتةةرب عفةةل مةةا ق ةة  الف ةةار يف سةةورية )

هةة   الفةةرترب لولةةت سةةورية عفةةل الزراعةةة اغباياةةي  رعفةةل التةة ج   ويةةلف سةةعا ا اولرات ال ازلتيةةة 
اريف  راؼبةة قات  راوجةةلان  الةة  تةة ل علةة  اسةةتهالكهم العايةة  للع ةةوىل الربيةةة  واةة  الاايلةةة  كاجملةة

للت التعالي  الف اتية لرت ة اؼبل ي  ماالً رجول ن  ة عالية من اغب وىل  رك ل، اسةتا ل سةعان سةورية 
اريةةت يف هة   اغبا ةة الاةلرات اؼبا يةةة كاوظبةا  رمايفةاهبها )يف هة   الفةةرترب ات ةخ الفةي  ال عةليت يف لرغ

كةةة ل، ايةةةطالرا اغبيةةةواًت الع ةةة رب رالفةةةر رب الةةة  عايفةةةت يف    (2) حةةة   ةةة  اغبيتةةةان ركةةةالىل ال عةةةل
 سورية 

يف هةة   اغبا ةةة الزمفيةةةف هجةةل الفةةاس اؼبرةةارر ر فةةوا قةةل  ج يةة رب تتةة ل  مةةن  يةةوت لا ليةةة رسةةعفوا 
  )اعبةةةلف ويهةةةا  رق ةةة ت هةةة   ال يةةةوت مةةةن الةةة او  نىل عةةة رب لجةةةزاء  ك ةةةا يف م ةةةتو فات )اؼبةةةل ي (

 (.15  )لواميا( )انفل الفوررب رقم (3) اوضبل(  )راليت وال (  )الصيخ ح ن ( )ت  اسول(
 

                                                 
(1)   
(2)   

(3) 
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ذأػاؿواذيفذفذهذاحلؼبةذ)االؾفذاؾثاؿنةذق.م(:

استالت يف هة   الفةرترب صباعةات ذات ظبةة زراعيةة  واة  كصةفت التفاي ةات عةن  يف مفطاة لواميا
معايفةة  رلزاميةة  رمفاجةة  رمبةةاذج يةةوانإ تةةوحي شن نن ةةان لواميةةا يف ذلةة، اليهةة  عةةلف الزراعةةة  واةة   
كانت مفطاة لواميا مصهوررب خبفو ة لراوها )سه  الرةاىل( رقة  سبةت لراسةة هة   اؼبيطيةات مةن ق ة  

 1966عام ال ياة ال لجيعية 
يف هة   الفةرترب ليضةاً هجةل الفةاس يف لواميةا اؼبرةارر  ك ةا يف  ايةة اؼب ةتو فات ال ةورية  يف عفةةل 

( رسةةعفوا  يةةووً لا ليةةة يةةر رب  مث ليةة عت هةة   ال يةةوت Pre-Pottery Neolithicمةةا ق ةة  الف ةةار )
اً  ركانةةت لقةةو  رلكةةرب  رغلسةةت يف اورض  ي ةةق. رريةة  قطلهةةا مةةن الةة او  حةة  سةةتة لمتةةار تالي ةة

 يووً لل عن ون  اكتص  ابلالىل مفها  يوت لا لية ير رب ك يتجارز  قطلها اؼبرت الواح  يةلجح ل ةا 
كانةةت غبفةة  اؼبؤرنةةة كةةاغب وىل ر ايةةة الرةةالل. رمةةا زال هةة ا الطةةلاز مةةن ال يةةوت م ةةتي الً حةة  اليةةوم 

 ( .17ر 16)انفل الصع  
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ال يفيةةة( واة  انتصةل يف هةة ا اليفةل )عاية رب اػبفةةا( لمةا علة  الفةةيي  اللرحةي ايت )اؼبيتاة ات 
يف سةةورية. واةة  اكتصةة  يف موقةةخ )اؼبةةلي  ( سبا يةة  حجليةةة ر يفيةةة اناويةةة لف ةةاء حوامةة   لرلةةت لنبيةةة  
ك ةةة رب اىل مفةةةا ق اػبفةةةا عفةةة  اؼبةةةللرب  كالفةةة ر رالةةة طن رمةةةا وةةةو  الةةةلك ت   حيةةةث نةةةل  لن مواقيهةةةا 

 ( 18  )رقم ؾب  ة ابرزرب  ك ا يف الفورت  التاليت
 

 
( ال ةةةةورية صبيةةةةخ Neolithicيفةةةةاركت لواميةةةةا م ةةةةتو فات اليفةةةةل اغبجةةةةليت اغبةةةة يث الفيوليةةةةت )

ميتا ا ا ال يفيةة علة  الفةيي ين الفة  راللرحةي  واة  عاةل اؼبفا ةون يف لواميةا ايضةاً علة  سبا ية  اناويةة 
يوررب اؼبلي    ريوررب لواميةا(  عارية يف يهة  تل، ال  اكتصفت يف اؼبواقخ ال ورية اؼبيايلرب) قارن    

هةةة   الت ا يةةة  ذب ةةة  )الل ةةةة اوم(  رهةةةي تفةةةتح يةةة يها لتاةةة م  ةةة ييها الع ةةة ين لللضةةةاعة.  يف ةةةا نةةةل  
اغبةةوض رالةةة طن  معةةةان اغب ةة   مفتف ةةةاً  صةةةع  راضةةح لر مةةةو إ  ك ةةةا يف يةةوررب هةةة ا الت اةةةال الةةة يت 

تم الياةةةور عليةةة  )انفةةةل الفةةةوررب يةةة اكتصةةة  يف لواميةةةا . لعةةةن ل ةةةوء اغبةةة  وةةة ن رلس الت اةةةال مفاةةةول رمل
 (  19رقم
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ذ(Pottery Neolithicأػاؿواذيفذاألؾفذاؾدادسةذؼبلذادلوالدذ)اؾعصرذاؾػخاريذ=ذ

يف اولةة  ال السةةة ق ةة  اؼبةةيالل   ا تعةةار الف ةةار  وةة ولت سةةورية ملحلةةة عفةةل ج يةة  ي ةة   
رقة  اكتصة  يف  (1)الف اريةة )اليفل الف اريت(  ركان لهم ظبات ه ا اليفل اكنتصار الع   لدرام

( ليت )م ةتو فة لواميةا( ركةان ع ةاررب عةن 1سورية لق م لنةواع الف ةار اؼبيةلرف يف مفطاةة ضبةارب )ال ةوي 
( مةةن موقةةخ )تةة  لسةةول( رال ةةوية الاالاةةة مةةن 8 -7لران مفةةاولة رجةة ت ليضةةاً يف الط اةةات الةة نيا )

مفةفوعة ابلية  رذات لةون قةا  لسةول  ( مةن لواميةا. ركانةت هة   الف ةاراتVa)ت  اللمةال( رالط اةة )
(. لعةن مةا ل ةث لن حفة  تطةور هةام يف يةفاعة الف ةار  Daric Face Burnished Wareلر  ة  )

( V.B( ر)V.A( راهةةل يف ال ةةويت  )Une-cheoneواةة  يةة ل ورل مةةلرب  لةةون لضبةةل وةةاتح  لتاةةايل )
 * ( من لوامياV.bرالط اة ) (3)رج ي  عل  ال اح  (2)من رلس الص لا

                                                 

(1) 
(2)   
(3)   
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ذأػاؿواذيفذفذهذاحلؼبةذ

( Va()علة ( نىل م ةتوي  اؼب ةتو  اوA4( يف ال ةرب)Vيف لواميا ق  ت ال ياة اؼبفا ة الط اةة )
( وت يةةزت  فهةةور غزيةةل لف ةةار قةةا  لسةةول لر Va( لمةةا   اةةة اؼب ةةتو  اوعلةة  )Vbراؼب ةةتو  اول) )

(   Darc Face Burnished Ware ًمفاول من اػبارج رمصويت جية ا ) .مفةفوع ابلية   ررجة ت  
( وت يةةةزت Vbعلةةة   يةةة  الاطةةةخ تزييفةةةات علةةة  يفةةةع  يفةةةلا   متوازيةةةة  لمةةةا   اةةةة اؼب ةةةتو  اول) )

( مفةةفوع ابليةة  رمصةةويت جيةة اً uni-chrone فهةةور لف ةةار وةةاتح اللةةون لضبةةل لر ررليت رلحيةةاًً كةةل  )
ا مةةةخ و ةةةار الط اةةةات ( يف لواميةةةVbر Vaرمفةةةاول مةةةن اػبةةةارج. رنذا قةةةاًر و ةةةار هةةةات  الط اتةةة  )

اؼبيايةةلرب يف اؼبواقةةخ ال ةةورية اكوةةل   ماةة  الط اةةات الةة نيا مةةن )تةة  لسةةول( رال ةةوية الاالاةةة مةةن )تةة  
 Pottery( مةةةةن )رلس الصةةةة لرب( اا قبةةةة  لن )اليفةةةةل الف ةةةةاريت V.B( ر)V.Aاللمةةةةال( رال ةةةةويت  )

Neolithic(  صةةاية اوسةةول الاةةا  )Darc Face( رالربتاةةايل الفةةاتح )uni-chrone رالةة يت اكت ةةح )
 سورية يف اول  ال السة ق   اؼبيالل سال ليضاً يف لواميا**

ــك=ذذذذذذذ ــي(ذ)اؾؽاؾؽوؾوتوـ ــريذاؾنحاسـ ــرذاحلجـ ــوالدذ)اؾعصـ ــلذادلـ ــةذؼبـ ــفذاخلاؿدـ ــاذيفذاالؾـ أػاؿوـ

Calcholithic     )ذ(ذ)احلؾػوون

ييةةةةة يف اكلةةةة  اػبام ةةةةة ق ةةةة  اؼبةةةةيالل   ةةةة ل سةةةةعان سةةةةورية ي ةةةةت  مون الفعةةةةاس يف حالتةةةة  الط ي
مطلرقاً ليففيوا مف   ي  اومام راولرات الفر رب  رق  ل ةل هة ا يف يةفاعة الف ةار  ولليفةا حفةول 

( IIIB.C  وفهلت اورام اوقة  جةولرب  رقة  للةت علة  ذلة، ال ةوات)(1)ت  ل يف اورام الف ارية
)حيةةث اكتصةةفت ك ةةلات مةةن الطةة  ارةةلر    ( يف لواميةةاVa( ر)IVيف )رلس الصةة لا(ر ال ةةويتان )

 .(2)راؼبصويت يفياً غ  مفتفم  ظبي، اعب ران روفي  اككبفاء
 (3)يف مفتفةةة  اكلةةة  اػبةةةامس ق ةةة  اؼبةةةيالل  اهةةةلت حضةةةاررب ج يةةة رب هةةةي )اغبضةةةاررب الي ي يةةةة(
هةةت راهةةلت ميهةةا ذب يةة ات ك ةة رب يف ؾبةةال الففةةون رالي ةةاررب راكقتفةةال رغةة    لعفهةةا مةةا ل اةةت لن انت

( رمعتصةفات )رلس الصة لا( IV صع  م ساريت  ليت ت م اً لر حلقاً  نمبا معتصفات لواميةا الط اةة )
( للةةت نن حضةةارتيه ا الفتةةا يف هةة   اؼبلحلةةة مةةخ )اغبضةةاررب الي ي يةةة( IIIB( رال ةةوي  )IIICال ةةوي  )

ي ذيت واكتصةةفت يف )رلس الصةة لا( م ةةاكن ي ةةولها نفةةس اكريةةاف اؽبف سةةية  رنفةةس ابجةةل اؼبطلةة
 اك لاف ال قياة راؽبف سة اللتي ة*

                                                 
(1)

 
 
 
(2)   
(3)   
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ذأػاؿواذيفذفذهذاحلؼبة)ذـهاقاتذاألؾفذاخلاؿدة(

يف لواميةةا اكتصةة  تياقةةا ملعةةوظ يف اؼب ةةازن اؼب ةةت يلرب رال يةةوت اؼب ةةت يلرب  كةة ل، رجةة ت يف 
(  ال  تيول اىل الالن اػبامس ق   اؼبيالل مواقخ ع ي رب تضم العا  مةن الاطةخ IVمعتصفات )الط اة

( ريةةةالوفا ليضةةةاً يف  يةةة  اوسةةةة ار اعباريةةةة مةةةا  ةةةة  Lavalloisلفةةةوانية اؼبيلروةةةة ابليهةةة  اللفةةةةوازيت )ا
  اةةة و ةةار الي يةة  )الي يةة  الصةة ايل اؼبتةة ول(** رعةة لاً مةةن حطةةام اػبةةزف اؼبطلةةي  1971-1974

 ابل هان جي اً عل  عجيفة واربة اللون تيول ليضاً اىل )عفل ع ي (*** 
م ةةة ق ةة  اؼبةةيالل حفةةلت ترةة ات هامةةة رسةةليية  كةةان ملكزهةةا  ةةال رسةة  يف  ايةةة اولةة  اػبا

سةةورية حةة  سةةواح  ال عةةل اؼبتوسةة  غةةلابً  واةة  سةةعفت هةة   اؼبفطاةةة ؾب وعةةة مةةن الصةةيوىل ي ةة ون 
 )اغبلفيون(****

الةة  رجةة ت لهةةم لترهةةم ربةةت لناةةاض فبلعةةة )جةةوزن (1) ايفةةتهلت ؾبت يةةات )اغبضةةاررب اغبلفيةةة(
متاةة م رعةةايل اؼب ةةتو  لةةدرام الف اريةةة اؼبفةةاولة   قةةة. رذات اؼبيةةزرب اغبضةةارية   تفةةفيخ (2) ابراميةةة(

رزيفةةةةت ابويفةةةةعال اؽبف سةةةةية كةةةةاػبطوط الي وليةةةةة راؼبتوازيةةةةة  راػبطةةةةوط اؼبت وجةةةةة  رالةةةة را ل  رلونةةةةت 
رمةةن لهةةم اويفةةعال كةةان اعبةةلار رالفةةعاف راوابريةةق  رلنةةواع الطاسةةات الي ياةةة الةة  (3)ابوضبةةل رال ةة 

( رقةة  لتةةت هةة   ابتر مةةن سةةورية مةةن مفطاةةة Cream bowlا ال ةةاحاون ) اسةةات الاصةةطة( )ظباهةة
ال ليخ )ت  ييب ل ي ( رق  لعا ه ا اليل اء نىل الاولف نن مو ن اغبضاررب اغبلفيةة هةو سةورية )انفةل 

سةفة( تالي ةاً ركانةت 611(ف ركان ع ل )اغبضةاررب اغبلفيةة( يف سةورية قفة ا لقة  مةن )21الفوررب رقم 
اعبةةةةلار ر اسةةةةات يف لواميةةةةا تةةةةل  اغبلفيةةةةون الف ةةةةار ركةةةةان لنبةةةة  الفةةةةع  ر   مفةةةةا ق قليلةةةةة رؿبةةةة رلربً يف

( راوابريةةةق ركلهةةةا مزيفةةةة شيفةةةعال هف سةةةية روطةةةوط ع وليةةةة لر Cream bowl) الاصةةةطة الي ياةةةة
متوازية لر مت وجة ملونةة ابوضبةل رال ة  رمفةاولة جية اً يفة يهة  تلة، الة  اكتصةفت يف مفطاةة ال لةيخ 

 التالية اؼبعتصفة يف لوامياف 21)ت  ييب ا ي ( ك ا يف الفوررب رقم 

                                                 
(1)

 (2)   
 

(3) 
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تيلف اليل ةاء مةن وةالل الا ةور الة  اكتصةفت يف سةورية )يف  ةس الة ين  فّمة رب( رلواميةا ر)تة   
رمفهةةةا ل ةةةم مارسةةةوا  (1)كويفةةة،( علةةة  عةةةالات اغبلفيةةة  اعبفا زيةةةة رراقيهةةةم اكقففةةةاليت راكجت ةةةاعي

 لا ق لون ـبتلفة  و ااًل وفلوا اعب اجم عن اعب م رلوفوها.  يف ا لحلقوا اعباث ررضيوها يف جةلار 
و ارية غاية يف اللرعة من حيث نوعيتها رزواروها الفةالررب  رالة  تيتةرب مةن لصبة  مةا لنتجة  اغبلفيةون. 

اؼبعانةةةة اكجت اعيةةةة لل تةةةوىف )يةةةوررب رقةةةم هةةة ا يصةةة   ةةة رر  )ابإلضةةةاوة نىل اقةةةرتان  اةةةوس الةةة ون( نىل 
( رمةةةن جهةةةة لوةةةل  كاةةةل اغبةةة يث عةةةن لرر الاةةةور يف ميتاةةة ات اغبلفيةةة   حيةةةث نةةةلاهم يفةةةوررن  24

  عالرب عل  اورام الف ارية  ري وفون صبج ت  ك ا يف )ت  لسول(.
 اوتفت اغبضاررب اغبلفية يف سورية  صع  غام .

ذ)حضارةذاؾورؽاء(:ذأػاؿواذيفذاألؾفذاؾرابعةذذؼبلذادلوالد

يف اولةةةة  اللا ةةةةخ ق ةةةة  اؼبةةةةيالل رلةةةة ت يف سةةةةورية حضةةةةاررب ج يةةةة رب ل لةةةةق عليهةةةةا ال ةةةةاحاون اسةةةةم 
  حف  ويها ربةول لساسةي يف يةفاعة اورام الف اريةة  وفهةلت لنةواع ج ية رب  (2) )حضاررب الوركاء(

نةةت ( رهةةي علةة  يفةةع   اسةةات ـبلر يةةة  كاBevel Rimmed Bowlظبيةةت )ابنيةةة الفاقوسةةية( )
ت ت  م ك عيال للع وىل  رنذا يح ه ا اكسةتفتاج و نة  للية  رجةول نفةام اقتفةاليت ملكةزيت موحة  

( رقة  رجة ً  22هب خ اغب وىل  مث يوزعها ح ا اؼبفا ق  راغباجات ك ا يف الفوررب التاليةف ) رقةم 
 (23يف يها ؽبا يف لواميا انفل الفوررب )رقم 

 
 

                                                 

(1) 
(2)
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ذيفذفذهذاحلؼبةذ)االؾفذاؾرابعةذق.م(ذأػاؿوا

يف هة   الفةةرترب  اةي اؼبوقةةخ الة يت وب ةة  اليةوم اسةةم لواميةا مةة هوًك. كن لواميةا مل تعةةن تيت ة  علةة  
ميةةا  اومطةةار رالزراعةةة ال يليةةة   ةة ا روةةلرب اؼبيةةا  مةةن  ةةل اليايةةي رحبةة رب لواميةةا  لعفةة  كةةان مةة هوكً مةةن 

  مةةا نيل ةة  عةفهم ا ةةم كةانو ي ةةتي لون اكةوااب رقفةةياً ركنيةةة ق ة  اًس ك نيةةلف عةفهم نك الاليةة   وعة
( تيةول نىل )حضةاررب الوركةاء( رتة ل لن لواميةا البل ةت Bevel Rimmed Bowlر اسةات ًقوسةية )

مةةخ  ايةةة اؼبفةةةا ق اريطةةة هبةةةا يف اولةة  اللا يةةةة  .م يف نفةةام اقتفةةةاليت ملكةةزيت موحةةة  عب ةةخ اغب ةةةوىل 
 (23رتوزييها )الفوررب رقم 
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ذأػاؿواذبعدذاألؾفذاؾرابعة)ق.م(ذ)بداقةذاؾعصرذاهلؾؾونديت(

ملةة، وةةارس رحوؽبةةةا اىل م ةةتي لرب وارسةةةية   (1)  .م  غةةزا سةةةورية )كةةورش الاةةةام(539يف عةةام 
كةةة = Niyaرغةة  اسةةم لواميةةا مةةن نيةةا =   (2)( رهةةي ربليةة  لعل ةةة )مةةزرابن(Pharanake ( اىل )وًل

 .يفا  الفارسية رتي  )ماا ية( ار ما 
عفةةة ما توجةةة  اكسةةةعف ر اؼباةةة رم نىل سةةةورية سبهيةةة اً للزحةةة  علةةة  قلةةةا اكمربا وريةةةة الفارسةةةية  

( ابلاةةةلىل مةةةن ار يةةة  Gaugamela .م عفةةة  )جةةةارصبيال =  331التاةةة  مةةةخ اعبةةة ف الفارسةةةي عةةةام 
هةة    )عفةة  اؼبويةة  اغباليةةة( رلحةةلز اكسةةعف ر نفةةلاً ابهةةلاً علةة  اؼبلةة، )لارا الاالةةث( رييتةةرب اؼبؤروةةون

  .(3)اؼبيلكة راح رب من لهم اؼبيار  يف وريخ ال صلية
تةةةويف لارا الاالةةةث ررقيةةةت لسةةةلت  يف اوسةةةل  يةةة  )ميلكةةةة اي ةةةوس( لعةةةن اكسةةةعف ر لمةةةل   وفةةة  

  طلياة تليق ابؼبلو   رلي عت اومرب ورية الفارسية مفتوحة لمام .
ااسةةةم قةةةوال  الع ةةةار  .م ت 323 يةةة  مةةةوت اكسةةةعف ر م ةةةاء اليةةةوم اليايفةةةل مةةةن حزيةةةلان عةةةام 

(  .م ن ة ة نىل سةلوقس نيعةاتور 65 – 312اومرب ورية . وعانت سورية من نفةيا ال ةلوقي  )
 .اؼبؤسس اورل رلح  قوال اكسعف ر

لعفةةة  تطةةةور  يةةة   *كانةةةت مفةةةاهل الةةةلر  اؽبللف ةةةتية قةةة  اوةةة ت ابلفهةةةور ق ةةة  عفةةةل اكسةةةعف ر
  ة عل  اللغم فبا ي ين    لليفل ال ا ق علي .موت اكسعف ر رسبيز   رجة ك  رب من الالاء راػبفو 

حةةارل ال ةةلوقيون لن يفصةةؤرا ؽبةةم ملاكةةز ذباريةةة ر ااويةةة يف سةةورية و نصةة  سةةلوقس اورل ؾب وعةةة 
مةةةةةن اؼبةةةةة ن ضبلةةةةةت لظبةةةةةاء اؼبلةةةةةو  راؼبلعةةةةةات علوةةةةةت يف التةةةةةاريخ العالسةةةةةيعي ابسةةةةةم )ليعةةةةةا وليس = 

Decapolis ليةةة  = ( ليت اؼبةةة ن اليصةةةل رقةةة  ذكلهةةةا رعةةة لها اؼبةةةؤر (  Plany)**   ركةةةان مةةةن ضةةة فها
 م يفة لواميا.

                                                 
 .م( امتةة ت امرب وريتةة  مةةن ال عةةل اؼبتوسةة  اىل اػبلةةيه اليةةل  راكسةةم  528 – 558كةةورش الاةةام الع ةة  )(1)

 .اكغلياي ؽب ا اؼبل، )س رس(
(2)
 Ross Burns: Monuments of Syria P.46 

 34ص 2115 و اي ل ول  ف الصل  اكل) يف اليفلين اؽبللفي   راللرمام الااهلرب ل (3)
 .م رحةة  قيةةام اكمرب وريةةة 323اليفةةل اؽبللفي ةة   هةةو اليفةةل الةة يت يبتةة  مةةا  ةة  روةةارب اكسةةعف ر اككةةرب عةةام  *

اليل ةاء لت ييةز   .م ركل ةة هلليف ة  لففةة ح ياةة اسةت  مها 31اللرمانية علة  ية  اكمرب ةور ارغ ةطوس عةام 
هةة ا اليفةةل عةةن اليفةةل ال ةةا ق عليةة  ايت اليفةةل اؽبلليةة  الةة يت سةةالت ويةة  اغبضةةاررب اكغليايةةة العالسةةيعية )ا ةةو 

 (38الي ل ول  الصل  اكل) ص
**  Pliny Historia Naturalis V.18 
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كانةةت هةة   اؼبةة ن هللفي ةةتية الطةةا خ لرال مؤس ةةوها ان تعةةون ملاكةةز هلليف ةةتية  ااويةةة رقواعةة  
ع ةةعلية رب ةةي ذبةةار م رتفةةون مفةةاغبهم  رقةة  يفةةعلت هةة   اؼبةة ن ملاكةةز جةة ىل حضةةاريت عفةةيم. 

 ك يفةةةة ن ؽبةةةةا ابل ياسةةةةة رليةةةة عت مياهةةةة  وانتصةةةةلت الفةةةةواليت اكجت اعيةةةةة راعب ييةةةةات اليل يةةةةة الةةةة 
   .اغب فازيوم من لهم ملاكز اليلم رهي مياه  ؽبا راا   اجت اعية

رمن اليالقةات ال ةارزرب يف اليفةل اؽبللفي ة  ليضةاً انتصةار اؼبعت ةات ماة  معت ةة اكسةعف رية الة  
   ***نقامها  طلي وس اورل رال  تفوقت عل  معت ة ا يفا اليلياة

ك ل، ازلالت يف اليفل اؽبلليف   اؼبعانة اكجت اعية لل ةلارب. ري ة ر ذلة،  صةع  راضةح مةن 
****وةةالل اؼبعانةةة الةة  حفيةةت هبةةا اومةة ات اؼباةة رنيات

رابلفهايةةة ولاةةت حضةةاررب ج يةة رب يف سةةورية  
حة رب ساهم ويها ل فةاء الصةل  رالرةلىل علة  ال ةواء رهةي )اغبضةاررب اؽبلليف ةتية( ركانةت م يفةة لواميةا را

 من لهم ملاكز ه   اغبضاررب.

ذاخلامتةذ

للةةةت اككتصةةةاوات او ليةةةة يف لواميةةةا علةةة  لّن هةةة   اؼبفطاةةةة كانةةةت م ةةةعونة مةةةن اولةةة  الاانيةةةة 
. لعةن يف اوف اغباليةة عصةلرب (3)ركةان الفةاس يييصةون يف العهةوف (2)ق   اؼبيالل رردبةا ق ة  (1) عصلرب

 .م    ل الفاس ي عفون يف لكوا  نف  م تالرب من لغفان اويفةجار رجلةول اغبيةواًت الة  كةانوا 
يفةةةطالر ا  مث يفةةةلعوا يف اولةةة  اليايفةةةلرب ي فةةةون  يةةةووً هةةةي اورىل  كةةةان ي ةةةعفو ا يف مواسةةةم الفةةةي  

  لي  اوق م لل فاء يف مفطاة لواميا*.رهي ال  ظبيت وي ا  ي  )قل  الفيالين اورا  ( رسبا  ال
يف ه   الفةرترب مةن الط ييةي لن تعةون ال يةوت علة  اورض متفةا لرب  صةع  عصةوا ي لرن زبطةي  
رتففيم قلىل مفالر اؼبيا  رمعان رجول اغبيواًت. يف اولف  التاسةية رالاامفةة ق ة  اؼبةيالل  ة ا الفةاس 

 يت  فةةةو  مةةةن اغبجةةةل راػبصةةةا  مث تفففةةةوا يف  لياةةةة يف مفطاةةةة لواميةةةا   ةةةتالرن يف اؼب ةةةعن الاا ةةةت الةةة
ال فاء ليتاوا الربل راغبلاررب رالةليح  و فةوا  يةووً لا ليةة غلسةت لساسةا ا يف اورض  ي ةق  رقة  لل  هة ا 
نىل نصوء ؾبت يات ليف  ارت ا اً مخ  يضها ال ي  من جهةة  رمةخ ال يئةة الة  يييصةون ويهةا مةن جهةة 

                                                 
 215-151ص 1988مفطف  الي اليتف اليفل اؽبلليف      رت  ***

**** Whitehorme cleopatras. London and newyork 1994 
(1)   
(2)   

(3) 
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طةةةي  الاةةةل   حيةةةث كصةةةفت التفاي ةةةات يف لواميةةةا عةةةن  يةةةوت م ةةةت يلرب لوةةةل  ويلوةةةوا لل ةةةلرب اورىل زب
لل ةةةعن  قطةةةةل الواحةةةة  مفهةةةا سةةةةتة لمتةةةةار ياا لهةةةا  يةةةةوت يةةةةر رب غبفةةة  اؼبؤرنةةةةة يففةةةة   يفه ةةةةا لررىل 

 لل صارب. ركانت ه   ال يوت ملت ة  صع  ييلف ك  رىل عا لة  يت مؤرنت .
حلةةةة )اليفةةةل الف ةةةاريت( ركةةةان يف اولةةة  ال السةةةة  .م   ا تعةةةار الف ةةةار وةةة ولت سةةةورية مل 

للف ةةار اؼبعتصةة  يف مفطاةةة لواميةةا مفةةفوعات ابليةة  رذات لةةون  ةة  راسةةول قةةا  مفةةاول مةةن اػبةةارج 
رمصوية جي اً ررج ت عل   ي  الاطخ تزييفةات وايةة  كة ل، اهةل يف مفطاةة الاليةة الة  سة ات 

يةث  ة لً نةل   ةواك  الي ةالرب رجول لواميا يف التاريخ تففةيم ع ةلام ج ية  سةال حة  اكلة  اللا يةة ح
ال يفيةةة. واةة  عاةةل يف رسةة  سةةورية رمفطاةةة لواميةةا علةة  الي يةة  مةةن اؼبيا ةة  الع ةة رب الةة  تلاك ةةت وةةو  

  يضها عرب الزمن راكتصفت  لقات تل  حوؽبا رساحات**.
يف اول  اػبام ة ق   اؼبةيالل  ة ل سةعان سةورية ي ةتي لون الفعةاس يف حالتة  الط يييةة مطلرقةاً 

 فيوا مف   ي  اورام راولرات رق  ل ل ذل، يف يفاعة الف ار. ري
 يف  اات اول  اػبام ة  .م.

سةةعفت سةةورية الصةة الية رالوسةةط  لواميةةا ؾب وعةةة مةةن الصةةيوىل ي ةة ون )اغبلفيةةون( ايفةةتهلرا  
  تففيخ متا م رعايل اؼب تو  لدرام الف ارية اؼبفاولة   قة رزيفت شيفعال هف سية.

للا يةةة  .م رلةة ت يف سةةورية حضةةاررب ج يةة رب ظبيةةت )حضةةاررب الوركةةاء( حفةة  ويهةةا يف اولةة  ا
ربول اساسي يف يفاعة اورام الف ارية وفهلت )اورام الفاقوسةية( اسةتي لت لتعية  الا ةح رلتة ل 
عل  رجول نفةام اقتفةاليت ملكةزيت موحة  يفةاركت وية  لواميةا ابكتصةاف مبةاذج ؽبة   )الفاقوسةيات( يف 

 كترها.
  الاالاةةة  .م ربولةةت الاليةةة الةة  اسةةتوع تها لواميةةا وي ةةا  يةة  اىل م يفةةة  عةة  مةةا رب لةة  يف اولةة

 .م 333ه   العل ة من ميىن  ي  انتفةار اكسةعف ر اؼباة رم يف ميلكةة اي ةوس علة  الفةلس عةام 
نيةةةة وةةةا لق عليهةةةا اسةةةم   ةةةيال  يةةة  ذلةةة، قةةةام سةةةلوقس نيعةةةاتور اورل يف اليهةةة   رليةةة عت لواميةةةا يًو

  .م رظباها لواميا .311ي  توسيخ   يال رذب يلها عام ال لوق
نية راللرمانية رال يزنطية راليل ية  ايت اؼب يفةة تيةلف ابسةم لواميةا حة  يومفةا  والل الفرتات اليًو

 اغباضل.
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